Algemene introductie
Introductie bij een keuze uit: Psalmen, Gebeden in de 21 ste eeuw
door Pieter Bos
Oudtestamentische psalmen worden uitgebeden vanuit nieuwtestamentisch en eigentijds weten
en eindtijdperspectief.
De motivatie hiertoe is gegroeid door het opnieuw lezen van de psalmen en het verlangen om
God te aanbidden met de overgave en intensiteit er van , maar met woorden en vanuit
kennis en omstandigheden van nu.
Het zijn gebeden en in zekere zin ook “leerdichten van een voorbidder” , die naar zijn aard tast
naar de geschiedenis die God maakt met naties en steden.
Codering: Bij het oorspronkelijke psalmnummer is 2000 opgeteld: Gebed 2104 betekent dus:
“21ste eeuws gebed naar psalm 104”. Bij samengestelde ‘’gebeden’’ zijn de
oorspronkelijke psalmnummers verwerkt. In de rechterkantlijn van het ‘’gebed’’ is tussen haakjes
aangegeven waar de lezer is t.o.v. de oorspronkelijke psalm in de NBG-vertaling.
Het nummer tussen haakjes duidt op de volgorde van ontstaan.

Gebed 2124 (32)
Als God niet had gered
“Wateren, zeeën” slaat vaak op volkerenzee, “vogel” op boze
geesten.
Een lied bij een thuiskomst.

(v 1a)

Als God niet had gered, toen de éénwereldregering met psychologische
oorlogsvoering en nucleaire en chemische wapens tegen ons op trok,
als God niet had gered, toen de duivel zelf verscheen om de presidenten
en generaals aan te voeren en legers te demoniseren
als God niet had gered met een aardbeving, die geen stad heel liet, die
Babel letterlijk in drie stukken brak,
als God niet had gered door de verschijning van de Ruiter op een wit
paard, waardoor de schrik Gods op aarde viel,
(v 1b-2, Openb 16:19, 19:19)
dan zouden we vernietigd zijn, overspoeld als bij een dijkdoorbraak,
weggevaagd als door een tsunami, verzwolgen als door de zondvloed.
(v 3-5)

Eeuwig dank aan God, die ons daarvoor heeft gespaard, die ons daaruit
heeft opgetild, ons met zijn hand heeft afgeschermd.
(v 6)
De hel was losgebroken: demonen besprongen ons, angst steigerde
tegen ons op, verbijstering golfde over ons heen, doodslucht
bedwelmde ons al.
Maar… de betovering verbrak, de boze geestkracht knakte, het licht brak
door, we zagen ontelbare engelen en de Ruiter.
Zijn voet raakte de Olijfberg en de graven kraakten open; met hem
verschenen Stefanus, Johannes Hus, Jan de Bakker.
We waren bevrijd.
(v 7)
Alle naties hebben hun goden; die zijn nu in verzekerde bewaring.
Die de goden schiep, schept nu een vrederijk
(v 8)

