1. David heeft een verlangen, te weten naar het huis des Heeren te gaan.
 Waarom?
 Heb jij dat verlangen ’s zondags (en doordeweeks wellicht) ook? Wat vind jij
van de kerkdiensten (ga jij er graag heen? Vind je het saai of juist niet? ed.)
2. In onze kerkdiensten staat “de prediking” centraal.
 Waaruit blijk dat?
 Wat moet er volgens jou in de prediking zitten (dus: wat moet er worden
gepreekt)? Gebeurt dit ook?
 Hoe ervaar jij de prediking over het algemeen?
 Zijn er parallellen aan te wijzen tussen de O.T.-ische eredienst en onze
eredienst?
3. David heeft in zijn leven best de nodige zorgen gehad. In Psalm 27 alleen al kun je
verschillende noemen: vijanden, valse getuigen, verlaten van ouders…
 Waarom zou God het in het leven van Zijn kinderen toelaten of bewerken dat
zij zorgen krijgen en houden?
 Denk je dat elk kind van God in zijn of haar leven moeiten en zorgen krijgt?
 Waarom zouden onbekeerde mensen (mensen zonder nieuw hart) moeiten en
zorgen te verwerken krijgen?
 Heb jij wel eens zorgen in je leven (je hoeft dat echt niet met name te
noemen)? Kun jij ook zeggen wat het in jouw leven heeft uitgewerkt/waar het
je heeft gebracht?
4. Wij noemen de eredienst in de tempel in het O.T. “de schaduwendienst”. Dat wil
zeggen: wat er in het O.T. in de tempel gebeurt wijst heen naar de komst van de Heere
Jezus. Meer nog: het wijst heen naar … de hemel. Hoe het er ten diepste in de hemel
aan toegaat. In de hemel wordt natuurlijk niet werkelijk een lam geslacht. Het Lam,
Christus is in de hemel aanwezig. En zoals in het O.T. de Heere door de priesters werd
gediend (al was dat gebrekkig), zo wordt de Heere door Zijn kinderen volkomen
gediend. De eredienst wijst dus op het feit wat er in de hemel gebeurt en straks gedaan
zal worden als Gods kinderen eeuwig “thuis” mogen komen.
 De tempeldienst wijst dus ook enigszins op de wederkomst. Al Gods kinderen
zullen de Heere dan mogen dienen. Zie jij wel eens uit naar de wederkomst?
Of ben je er juist bang voor? Mag ik je vragen naar je motivatie?
 Hoe lijkt het je om “eeuwig” God te dienen?

