


Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de 
volken, 2 zing en speel voor Hem, spreek vol lof over zijn wonderen, 3 

beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER 
zoekt. 4 Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn 

nabijheid. 5 Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen 
die Hij heeft uitgesproken, 6 nageslacht van Abraham, zijn dienaar, 

kinderen van Jakob, door Hem verkozen.



Vers 4
“Zie uit naar de HEER en 

Zijn macht, zoek
voortdurend Zijn 

nabijheid”.

Vers 5

“Gedenk de wonderen 

die Hij heeft gedaan”.

Zie, Zoek, Gedenk



E e n  d i s c i p e l  va n  Je z u s  
C h r i s t u s  d i e  Z I E T, 

D I E  Z O E K T  
e n  d i e  G E D E N K T



Wat hebben de wonderen in het verleden te 

maken met Gods nabijheid zoeken? 

DE PREEKVRAAG

De wonderen 

in jouw Leven 

zijn jouw 

ervaringen 

met God.

Jij hebt Gods 

goedheid 

ervaren. 

Gedenk wat 

God reeds 

gedaan heeft 

in jouw Leven. 

Zo groeit ons 
geloof en 
vertrouwen 
sterk



Romeinen 8:28 

“En wij weten dat voor 
wie God liefhebben, 
voor wie volgens zijn 
voornemen geroepen 

zijn, alles bijdraagt 
aan het goede”.



“Gedenk de wonderen die Hij heeft 
gedaan, de oordelen die Hij heeft 

uitgesproken, Nageslacht van 
Abraham, zijn dienaar, Kinderen 
van Jakob, door Hem verkozen”.



Hij hing een wolk op als gordijn en 
ontstak vuur om de nacht te 

verlichten. 40 Op hun vraag liet Hij 
kwartels komen, met brood uit de 
hemel stilde Hij hun honger, 41 Hij 

sloeg de rots open en er vloeide water, 
een rivier stromend in uitgedroogd 

land. 42 Hij dacht aan zijn heilig 
woord, gegeven aan Abraham, zijn 

dienaar, 43 Hij liet zijn volk in vreugde 
vertrekken, zijn uitverkoren volk 

jubelend gaan. 44 Hij gaf hun het land 
van andere volken, het bezit van 

vreemde naties viel hun ten deel. 45 
Zij moesten daar zijn geboden naleven 

en zich houden aan zijn wetten. 
Halleluja!

PSALM 105:39-45



Kijk naar Jezus Christus.

Zoek Gods nabijheid.

Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan. 




