Psalm 27 – Doop Dolga Paulo en zegen Laura: “Veilig bij God.
Welkom
Stil gebed
Votum en zegengroet van Sela
Wet: Nieuw Liedboek 310 “Eén is de Heer…”.
Gebed
Kindermoment: Ster op het strand.
Psalm 21: 7
Lezen: Psalm 27
Zingen: Psalm 27: 1, 3, 4
Preek
Psalm 16 uit Psalmen voor nu.
Doop van Dolga Paulo:
Doopformulier
Getuigenis van Dolga
Geloofsbelijdenis (door Dolga in Portugees/vertaling op beamer)
Gebed
Vragen aan Dolga – ja-woord
Doop van Dolga + zegen (geknield)
Zegen voor Laura
Zingen: “Belijdenis” van Sela.
Geschenk
Koor: Praise Him
Hallelujah, salvation and glory
Jesus promised
Dankgebed
Collecten
Breng dank aan de eeuwige. (Nederlands/Engels/Portugees)
Zegen.
Na de dienst: feliciteren.
---------------------------------Kinderen: ster op het strand.

Op een strand in India liggen honderden zo niet duizenden zeesterren. Door de brandende
zon, drogen ze uit en gaan dood. Op een dag loopt een jongen langs het strand en gebukt
speurt hij naar nog levende zeesterren. Hij pakt ze op en gooit ze terug in zee. Op een gegeven
moment komt er een grijze, wijze, verstandige man aanlopen. Hij bekijkt het tafereel van een
afstand en loopt vervolgens op de jongen af.
De Verstandige, wijze, grijze man vraagt ‘jongen, wat ben je daar aan het doen?’ ‘Ik vis de
levende zeesterren ertussen uit en gooi ze terug in zee. ‘Ja, maar moet je zien hoeveel er op
het strand liggen. Het is water naar de zee dragen, wat maakt het voor verschil. De jongen
kijkt rond en pakt een levende zeester, en zegt. Voor al die andere zeesterren maakt het
misschien niet zoveel uit, maar voor deze wel en hij gooit hem terug in zee.
Het gaat om de enkeling.
Je kan niet de wereld veranderen, maar wel het leven van die andere persoon.

Preek.
Op vakantie ontmoet je een paar vrienden. Je gaat samen naar het strand. Samen de stad
in. Ze horen dat je christen bent en elke zondag naar de kerk gaat.
Je drinkt een biertje en ze vragen: “Wat doe je in die kerk? Wat is daar zo mooi aan?”.
Wat zou je zeggen?
Welk woord zou je kiezen?
Het woord “saai”?
Of het woord “liefde”?
Of het woord “Bijbel”?
Of het woord “Jezus”?
Wat zou je zeggen?
Welk woordje reikt Psalm 27 ons aan?
Ik denk het woordje “schuilplaats”.
De kerk is een plek waar je naartoe kunt vluchten en waar je veilig bent.
Waar niemand je meer kwaad kan doen.
Een plek voor asielzoekers.
Het woordje “asiel” komt van het Griekse woordje “asylum” en dat betekent ‘niet te beroven,
niet te schenden, onbereikbaar’. Een plek waar vluchtelingen veilig zijn.
Waar geen kwaad is.
Waar niemand je pijn kan doen.
Ja, en in die zin zijn wij allemaal asielzoekers.
We vluchten voor het kwaad en de pijn van dit leven en zoeken veiligheid bij God en bij
elkaar. De kerk is dus een asielzoekerscentrum. Een schuilplaats.
Voor je hoofd en je denken: je mag vragen stellen, zoeken, denken. Intellectuele veiligheid.
Voor je hart: je vindt vrede met God. Vergeving. Je wordt aanvaard als zijn kind.
Voor je leven: er wordt voor je gezorgd als je ziek bent of oud of alleen.
Even over deze Psalm.
Want het lijken twee psalmen.
Vers 1-6 gaat dan vooral over veiligheid, vrolijkheid en vrede.
Het klinkt nogal triomfantalistisch.
Vers 7-14 vooral over vijanden, toorn, gevaar en eenzaamheid.
Het klinkt nogal angstig.
Ja, en toch is het wel één psalm.
Psalm 27 zijn niet twee psalmen. Hij tekent meer twee kanten van het leven.
Soms is God heel dichtbij. Voel je je veilig. Een geliefd kind van God.
Soms voelt God ver weg. Je voelt je alleen. Afgewezen. Angstig.
David tekent met deze psalm de diepste gevoelens van een mens.
Angst is een van de diepe onderstromen van ons bestaan.
Angst voor de dood. Angst voor verlies. Verlies van je man of vrouw of van je kind. Of van je
positie of aanzien. Bang om ziek te worden.
Angst om afgewezen te worden. Door je vader en moeder of door vrienden.
Veel boeken gaan in onze tijd over angst.
Soms staan die boeken vol peptalk.
Zo van: “Denk positief! De dingen waar je bang voor bent, gebeuren vaak niet!”.
Peptalk. Ontkenning.
Want veel dingen kunnen wel gebeuren.
Kijk maar om je heen.
Je ziet veel geweld en oorlogen. Je ziet mensen op de vlucht. Je ziet mensen alles
kwijtraken. Hun huis. Hun familie. Hun waardigheid.
Mensen waren eerzame burgers in Syrië. Hoog opgeleid. Arts of hoogleraar of architect.
En nu lopen ze in vuile kleren over verroeste spoorrails.

Zo is Dolga opgegroeid in Angola. Een schitterend land in Afrika. Vol oerwouden en de
mooiste dieren. In een christelijk gezin. Ze ging naar school en studeerde architectuur. Ze
raakte haar moeder kwijt. Er was veel geweld. Ze vluchtte.
Ze kwam in Nederland. En opeens was ze een vluchteling. Zonder rechten. Van AZC naar
AZC. In een klein kamertje met Laura. Leven van wat anderen je geven.
Wat doet dat met een mens!!??
Ook David lijkt een vluchteling.
Een politiek vluchteling. Opgejaagd door vijanden. Nergens is hij veilig. Vluchteling.
En dan zegt hij: “Eén ding zoek ik…één ding vraag ik….”.
Wat vraagt David? Wat is dat “ene”?
Ja, wat wenst een vluchteling?
Dat zijn vijanden worden uitgeschakeld natuurlijk.
Dat hij weer naar zijn huis kan en naar zijn familie. Naar zijn werk. De plek waar je
opgroeide. Hij wenst vrede. Waardigheid.
Toch wenst David dit nu niet.
Hij schrijft: “Ik wil heel mijn leven in het huis van mijn God wonen”.
David woonde in Jeruzalem. Dichtbij de tempel.
Elke keer als hij op het tempelplein kwam, dan voelde hij veiligheid.
David zegt het zo: “Ik zag de liefde van de HERE”.
Hij zag de rookkolom boven het heilige der heilige.
Dia
Die rookkolom zei “de HERE woont hier”.
Alleen dat al: de God van David woonde niet ver op een hoge berg. Trots. Ongenaakbaar.
Nee, Hij woont bij zijn volk.
David hoorde de wetten van deze God uitleggen.
En dat waren zulke mooie wetten!
Wetten, die de weduwe bescherming gaven en de wees.
Wetten, die veiligheid gaven voor vreemdelingen en vluchtelingen.
Wetten, die ervoor zorgden dat armen altijd genoeg te eten hadden.
Wetten die beschermden tegen ziekten.
Wat waren zijn geboden goed! Zo liefelijk!
Hij zag midden op het plein het altaar staan.
Dia
Daar werden offers gebracht.
Dankoffers voor bevrijding of genezing.
Offers die je lieten zien, dat je schuld vergeven was. Je mocht vrij verder leven.
Er waren ook heel bijzondere dankoffers.
Je ging de HERE danken voor genezing of een weldaad. Met een lammetje.
Dat lammetje werd geslacht en het vlees op het altaar gelegd.
Als het vlees gaar was kreeg de priester daar een stukje van en de rest mocht de familie
meenemen om samen op te eten. Een feestmaal bij de tempel met familie en vrienden.
Het altaar was ook zelf heel bijzonder.
Dia
Op de hoeken van het altaar zaten horens. Zoals de horens van een stier.
Altijd als er een lammetje of een stier werd geslacht en het bloed liep weg, dan raakte de
priester met dat bloed de horens van het altaar aan.
Waarom?
Nou, horens waren het teken van kracht. Kijk maar eens hoe sterk en dreigend een stier is.
God gebruikt zijn kracht om mensen te beschermen.
Want het kon gebeuren, dat een Israëliet een zonde had gedaan. Misschien zelfs iemand
gedood. Familie zou dan wraak kunnen nemen. Maar de dader kon dan naar de tempel
vluchten, naar het altaar en daar de horens van het altaar vasthouden.

Daar mochten de mensen hem niets doen.
De tempel was letterlijk een asielzoekerscentrum. Een AZC.
Er ook altijd zang en muziek. Priesterkoren zongen dag en nacht met honderden zangers
tegelijk. Als David op bed lag en niet kon slapen hoorde hij van ver de muziek.
Muziek voor God.
Wat een mooie, veilige plek.
David zegt het zo: “Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt
mij veilig in zijn tent…”. Wat veilig!
Dia.
Daar kan geen vijand hem vinden.
“Hij tilt mij hoog op een rots!”. Daar kan geen vijand bij.
Dia.
En dan het diepste, het meest pijnlijke: “Al verlaten mijn vader en moeder mij, God neemt mij
liefdevol aan”.
Dia.
De HERE is zijn licht.
De HERE is ook mijn redding.
Er staat hier een woordje in het Hebreeuws wat u wel kent.
Het woordje “Jish’i”
Daar komt het woordje Jozua vandaan. In het Nieuwe Testament Jezus.
Jezus betekent: “de HERE redt”.
Zo’n duizend jaar later zal er vlak bij de tempel een kruis staan.
En op dat kruis hangt de zoon van God.
Als offer voor de zonden van de wereld. Golgotha is een altaar.
En het offerlam is Jezus.
Op Golgotha zie je de liefelijkheid van God.
Ja, het gaat nog dieper.
Want David is niet alleen blij, dat God daar woont. Zo dichtbij in zijn tempel.
David zegt: “Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
verberg uw aangezicht niet voor mij….”.
David zoekt Gods aangezicht.
En dat is meer.
Hij zoekt Gods aandacht. Gods hart. Gods liefde. Gods vriendschap.
Aangezicht staat voor een open hart. Intimiteit.
Dat kent u wel.
Bijvoorbeeld: we zitten hier in de kerk en we hebben samen al geluisterd naar het koor.
Het was mooi.
We zien de zangeressen. Ze zijn heel dichtbij.
Als je op de voorste rij zit, kun je hen zelfs aanraken, als je wilt.
Maar dat is wat anders dan straks na de dienst met hen spreken.
Een persoonlijk gesprek over hun geloof, hun gezin, hun blijdschap en verdriet.
Dan ben je niet alleen dichtbij, maar je ziet elkaars gezicht, de ogen. Het hart.
Mensen kunnen dichtbij zijn. Ze kunnen naast je zitten in de kerk.
Soms raak je elkaar zelfs even aan of heb je een praatje.
Ze kunnen naast je wonen in het asielzoekerscentrum. Je komt ze elke dag tegen op de
gang of in de keuken.
En toch zijn ze niet dichtbij. Ze kijken je niet aan. Keren hun gezicht soms bewust af.
Wat voel je je dan eenzaam. Afgewezen.
En dat is de diepste pijn. Afgewezen worden.
Niemand die echt naar je vraagt.
Dat is wat David zoekt: het hart van God. Vriendschap.

Hij zoekt zijn vriendelijk aangezicht: “…verberg uw aangezicht niet voor mij!!”. .
Zo is Jezus het aangezicht van God.
Door Jezus heeft God zijn aangezicht naar zijn wereld toegekeerd.
En door zijn Heilige Geest komt Hij in jouw hart wonen. Jouw hart waar je verlangens zitten,
je blijdschap, je vragen, je angsten, je twijfels.
Je hart, waar hij met je spreekt. Je troosten wil. Je aanspreekt op je zonden. Je rust geeft.
Vergeving. Veiligheid.
En dat wil Hij ook graag.
Hij wil als een Vader met je spreken. Je beschermen. Hij keert zijn aangezicht naar je toe.
En Hij vraagt aan je: “Verberg je aangezicht niet voor mij! Wijs mij niet af! Ik wil je Vader zijn
en ik wil je door dit grote leven naar mijn Koninkrijk leiden. Een Koninkrijk vol licht. Wijs mij
niet af. Wijs mij niet af!”.
Dat is de veiligheid, die David zoekt.
Want als God jouw helper is, de Schepper van hemel en aarde, ja, wat kunnen vijanden jou
dan nog aandoen? Als zijn liefde jouw hart vervult, de God die jou helemaal kent…., ja, wat
ben je dan veilig!
Dolga heeft dít gevonden.
Zij zei: “First I believed in God. Now I trust in Him”.
Zo zijn wij allemaal asielzoekers in dit grote leven.
Vreemdelingen.
Vluchtelingen.
Op zoek naar een huis voor ons hart. Op zoek naar de liefelijkheid van God.
Ten slotte: in het begin van de preek vroeg ik u aan welk woord u denkt, als u aan de kerk
denkt. Saai? Somber? Bijbel? Jezus?
Ik hoop, dat vooral het woord “veiligheid” bij u komt bovendrijven.
Asiel.
De kerk is een plek waar je veilig bent. Een asielzoekerscentrum.
Dia.
Op allerlei manieren.
Het is een plek waar mensen vriendelijk zijn en je welkom heten.
Het is een plek waar je met je vragen terecht kunt. Al je vragen. Je twijfels. Je soms
wanhopige zoeken naar rust. Waar je mag denken. Intellectuele veiligheid.
Een plek waar je jong mag zijn.
Waar je met je verdriet terecht kunt. Je pijn. Je wonden uit het verleden.
De weduwe. De vrouw, die gescheiden is. De vluchteling met haar kind.
Het is een plek waar niet over je wordt geroddeld. Want wat is dat onveilig, als mensen
achter je rug om over je praten. Je veroordelen.
Maar ook een plek waar mensen je in liefde aanspreken op je zonden. Met je komen praten.
Als je slecht leeft. Niet om je te veroordelen of te straffen, maar om je te steunen in je strijd
tegen de verleidingen in je leven.
Wat veilig, als mensen je durven opzoeken en aanspreken, omdat ze je lief hebben en niet
loslaten. Ook als je stomme dingen doet.
Kortom: de kerk is de plek waar de liefelijkheid van God mag schijnen.
Waar mensen naar toe vluchten.
Omdat het daar veilig is. Licht.
Een plek waar mensen het aangezicht van God vinden.
Amen.

