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Nooit heb ik een boek geschreven dat mij zo 
dicht bij God bracht. Ik ben door dit boek 
veel meer van God gaan houden.

– Henk Binnendijk

Henk Binnendijk vraagt zich af hoe David als koning 

van Israël, met zo’n druk en bedreigd leven, kans gezien 

heeft om toch telkens weer stil te zijn en een psalm 

te schrijven. Het zegt veel over zijn relatie met God. 

Dat ging hem boven alles. Door Davids psalmen te 

bestuderen is Henk Binnendijk achter het geheim van 

David gekomen. Het geheim dat David zijn hele leven bij 

zich droeg en dat hem kracht gaf in moeilijke momenten: 

‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees 

geen kwaad, want Gij zijt bij mij.’ 

Bij elk hoofdstuk zijn er vragen voor een 

Bijbelstudiegroep en voor persoonlijk gebruik.

Henk Binnendijk is een geliefde 

en veelgelezen auteur. Hij werd 

bekend door zijn tv-programma’s 

met Bijbelstudies en gesprekken 

over het geloof. Hij sprak op EO-

jongerendagen en is nog steeds 

actief als spreker op conferenties, 

mannendagen e.d. Tot zijn bekendste 

boeken behoren De Bergrede, Het 

Meesterwerk van God, Hoe ziet de hemel 

eruit? (2019) en Op weg naar de hemel

(2020). In 2021 verscheen Niemand is 

als hij. Geloven als Job.

David heeft meer dan de helft 
van alle psalmen geschreven. 
Henk Binnendijk neemt de 
lezer mee in een analyse van 
veertig psalmen van David 
en laat zien dat het boek 
Psalmen ook voor ons nog 
relevant is. Zelfs in tijden 
van gevaar en beproeving 
bleef David dicht bij God 
en een man naar Gods hart. 
Hoe kunnen we dat geheim 
toepassen in ons leven?
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Woord vooraf

Nooit heb ik een boek geschreven dat mij zo dicht bij God 
bracht. Ik voelde me vaak een kleine jongen die erbij mocht 
zijn als God en David met elkaar spraken. Twee grootheden 
van onvergelijkbaar niveau. God, de schepper en onderhou-
der van het heelal. En David, een schepsel, klein, maar groot 
gemaakt door God. David, die in zijn drukke en zware leven 
kans zag om 78 psalmen te schrijven, waarvan ik er veertig in 
dit boek heb gebruikt. 

De titel van het boek is Het geheim van David. Vanuit de 
psalmen leer je zijn geheim kennen en groeit er in je hart een 
verlangen om ook uit dat geheim te leven. Ik ken niemand in 
de Bijbel die zo diep in zijn hart liet kijken als David. Je ziet 
zijn kwade eigenschappen en zonden, waar hij zich vreselijk 
voor schaamt, maar die hij toch uitgebreid beschrijft. En 
dwars door dat alles heen zie je de man naar Gods hart.

Ik ben door het schrijven van dit boek veel van David gaan 
houden. Maar wat veel kostbaarder is: ik ben door dit boek 
veel meer van God gaan houden. Wat een God hebben wij, die 
zo met mensen omgaat. 

Ik heb gebruikgemaakt van de NBG Bijbelvertaling van 1951. 
Na elk hoofdstuk zijn er vragen, voor jezelf, of voor in een 
bijbel studiegroep. Moge God dit boek gebruiken, zodat het 
jou net zoveel of nog meer doet dan het mij gedaan heeft. 

Henk Binnendijk
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1

Het geheim van David 

Psalm 2

Die in de hemel zetelt, lacht. (Ps. 2:4)

Koning David kende een geheim in zijn leven. Sommigen zul-
len denken dat dit geheim slaat op wat hij deed met de 
getrouwde vrouw Batseba en haar man Uria. Dat gebeuren 
hield hij lang geheim. Maar dat bedoel ik niet. Want het leven 
van David werd beheerst door een positief geheim. Een 
geheim dat hij aan iedereen wilde vertellen. Dat was de reden 
waarom hij 78 psalmen schreef. Meer dan de helft van alle 
psalmen. Omdat hij zo blij was met dit geheim. En hij dat 
ieder mens wel gunde. Dit was in zijn leven het enige waar het 
om ging. De rest was bijzaak. Dat geheim was zijn omgang 
met God. Zelfs voor God was dit een positief geheim. In het 
dieptepunt van zijn leven zegt David: In het geheim maakt Gij 
mij wijsheid bekend (Ps. 51:8). Een geheim tussen God en David. 
En het geheim van die omgang tussen God en David, dat wil 
God zo graag met jou en mij. 

Er staat bij Psalm 1 niet dat die van David is. Bij Psalm 2 ook 
niet, maar Petrus helpt ons en zegt dat die psalm van David is 
(Hand. 4:25-26). Koning David begint deze psalm met een 
vraag. En als David een vraag heeft, is hij gewend om die vraag 
te stellen aan God. Dat doet hij ook hier. Hij vraagt: Waarom 
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woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der 
aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen 
tegen de Here en zijn gezalfde (vs. 1-2). Die gezalfde hier is het 
volk Israël. Dat wordt vele malen in de Bijbel gezegd. Ik beperk 
mij tot één tekst: Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding 
van uw gezalfde (Hab. 3:13). En daar heeft David mee te maken. 
Zijn eigen geliefde volk, maar wat veel meer is: Gods eigen 
geliefde volk. Want God heeft niet alleen personen uitver-
koren, maar ook een volk. En de volken kunnen en willen niet 
aanvaarden dat God één volk heeft uitverkoren boven alle 
andere volken. 

Gods antwoord op de vraag van David: Waarom woelen de 
volken en scharen zich in slagorde tegen de Here en zijn 
gezalfde, is fantastisch. God schiet in de lach. Die in de hemel 
zetelt, lacht; de Here spot met hen (vs. 4). Dat zegt veel over de 
relatie van David met God. David ziet hoe God reageert. Hoe 
nietig en ijdel al die volken zijn in Gods ogen. Volken zijn geacht 
als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. 
Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd 
als nietig en ijdel (Jes. 40:15, 17). Dat is een van de zegeningen die 
je ontvangt als je een relatie hebt met God en daardoor ziet 
wat David ziet. Dan ga je de dingen in de juiste verhoudingen 
zien. Zoals God die ziet. Dan lees je de krant met een glimlach. 

Dan ga je ook zien dat God niet alleen lacht, maar in dit 
geval ook kwaad wordt. Als God tegen de volken gaat spreken 
is Hij woedend. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt 
hen in zijn gramschap (vs. 5). Wat God tegen de volken gaat zeg-
gen, komt bij hen niet over, maar God zegt het wel: Ik heb 
immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg (vs. 6). Als 
God, de Vader dit gezegd heeft, neemt Gods Zoon, Jezus het 
woord. Hij zegt: Ik wil gewagen van het besluit des heren: Hij 
sprak tot mij: Mijn zoon bent u; Ik heb u heden verwekt (vs. 7). Als 
eeuwen later Jezus op aarde is, spreekt God Hem uit de hemel 
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toe en zegt: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbeha-
gen heb (Mat. 3:17). Maar het verrassende is dat God ook het 
volk Israël zijn zoon noemt. Als Mozes naar de Farao moet 
gaan, dan moet hij zeggen: Zo zegt de here: Israël is mijn eerst-
geboren zoon; daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij 
diene (Ex. 4:22-23). Ze zijn beiden gezalfden des Heren, zowel 
Gods Zoon als Gods volk. En God zegt in Psalm 2 tegen beide 
gezalfden: Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de ein-
den der aarde tot uw bezit (vs. 8). 

Daar spreekt David over in vers 6. Daar zegt God: Ik heb 
immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Als het 
over Sion gaat, gaat het over Jeruzalem. Er zijn twee steden 
met de naam Jeruzalem: het aardse Jeruzalem en het hemelse 
Jeruzalem. De bouwmaterialen van het aardse Jeruzalem zijn 
aards: hout, steen, ijzer, enzovoorts. Maar de bouwmaterialen 
van het hemelse Jeruzalem zijn hemels: mensen die door God 
gemaakt zijn tot hemelse mensen. Zoals de hemelse is, zijn ook 
de hemelsen (1 Kor. 15:48). Die twee ‘steden’ zullen bij de komst 
van Jezus worden samengevoegd. David profeteert daar al 
over als hij zegt: Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel samen-
gevoegd is (Ps. 122:3). En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, 
nederdalende uit de hemel (Op. 21:2). Als Jezus terugkomt naar 
deze aarde, zal Hij in Jeruzalem terugkomen (Zach. 14:4). Daar 
zal Hij koning zijn over de hele aarde. Daar zal zijn liefde de 
hele aarde vervullen. Maar daar zal Hij ook afrekenen met 
ongelovige volken, die niet willen buigen. Gij zult hen verplet-
teren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk 
(vs. 9). 

Maar David zou zo graag willen dat alle volken vrijwillig 
God zouden dienen en voor God zouden buigen. Daarom zegt 
hij: Nu dan, koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, richters der 
aarde. Dient de here met vreze en verheugt u met beving (vs. 10-11). 
En David spoort hen aan om meer te doen dan te buigen en 
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God te dienen. Want het is Gods verlangen dat we Hem zullen 
liefhebben met heel ons hart. Daarom zegt hij: Kust de zoon  
(vs. 12). Door zijn relatie met God weet David uit ervaring hoe 
kostbaar dit is. Nog eenmaal waarschuwt hij hen wat het alter-
natief is van het niet liefhebben van God: Opdat Hij niet toorne 
en u onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn 
toorn (vs. 12). Maar hij eindigt positief, omdat hij uit eigen 
ervaring weet hoe zalig het is om een liefdesrelatie te hebben 
met God: Welzalig allen die bij Hem schuilen (vs. 12). Dat is het 
geheim van David. 
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2

Het zal je kind maar wezen 

Psalm 3 en 4

Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven. (Ps. 4:8) 

Psalm 3 begint met de woorden: Een psalm van David, toen hij 
vluchtte voor zijn zoon Absalom (vs. 1). Dat is nogal wat. David 
moest vluchten voor zijn eigen zoon, die hem met een leger 
achtervolgde. Hoe is het zover gekomen? Dat is een lang ver-
haal dat uitgebreid wordt beschreven in 2 Samuël 13 tot en met 
15. David had verschillende vrouwen en uit die vrouwen ver-
schillende kinderen. Dat moeten wij niet veroordelen. Dat 
was de tijd en de cultuur waarin hij leefde. En als koning kon 
hij zich dat veroorloven en was dit normaal. 

De oudste zoon van David heette Amnon. De derde zoon 
van David heette Absalom, maar deze was van een andere 
vrouw. Absalom had een bekoorlijke zuster, Tamar geheten; en 
Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed er zó onder, 
dat hij ziek werd om der wille van zijn zuster Tamar; want zij was 
maagd en het leek Amnon onmogelijk haar iets aan te doen (2 Sam. 
13:1-2). Hij vertelde dit aan zijn vriend, die hem het advies gaf 
om aan vader David te vragen of hij Tamar naar hem toe wilde 
sturen om voor hem koeken te bakken. Dat gebeurde. Toen zij 
hem het eten aanreikte, greep hij haar vast en zeide tot haar: Kom, ga 
bij mij liggen, mijn zuster. Maar zij zeide tot hem: Neen (…). Hij wilde 
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echter naar haar niet luisteren, maar overweldigde haar, onteerde en 
verkrachtte haar. Daarna kreeg Amnon een zeer grote afkeer van 
haar; ja, de afkeer die hij tegen haar kreeg, was groter dan de liefde 
waarmee hij haar had liefgehad; en Amnon zeide tot haar: Sta op, ga 
weg! (2 Sam. 13:11-15). Toen haar eigen broer Absalom dit hoorde, 
ontfermde hij zich over haar en nam haar in huis. Maar Absalom 
haatte Amnon, omdat deze zijn zuster Tamar onteerd had (2 Sam. 
13:22).

Twee jaar later organiseerde Absalom een feest, waarop hij 
ook Amnon uitnodigde. Absalom gaf zijn knechten het bevel: Ziet 
toch, als het hart van Amnon vrolijk is van de wijn en ik tot u zeg: 
Slaat Amnon dood, dan moeten jullie hem doden. En de knechten 
van Absalom deden met Amnon, zoals Absalom bevolen had (2 Sam. 
13:28-29). Toen vluchtte Absalom en verliet het land. Toen 
kwijnde koning David van verlangen naar Absalom (2 Sam. 13:39). 
En David liet hem terugroepen. Maar Absalom maakte daar 
misbruik van. Hij organiseerde een leger om zijn vader het 
land uit te jagen, om zelf koning te kunnen worden. Tijdens 
die vlucht schreef David Psalm 3 en 4. 

Even naar onze tijd: Je zult een gezin hebben, waar een 
zoon van jou je dochter verkracht. Waardoor er een enorme 
verdeeldheid komt in je gezin. Zo erg dat de ene zoon de ander 
doodt. En bovendien jou wegjaagt en achter je aan zit met zijn 
leger. Probeer je eens voor te stellen hoe David geleden heeft. 

Hoe reageerde David hier op? Hij zegt tegen God: Gij, here, 
zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft (Ps. 3:4). 
Zo leefde David een leven, waarin hij altijd online was met de 
hemel. Dat kan God je leren. David zegt hier: Als ik roep, ant-
woord mij, o God van mijn gerechtigheid (Ps. 4:2). Krijgt hij hier 
ook antwoord? Nee, eigenlijk niet. Maar hij kan wel meteen 
zeggen: God, die mij ruimte maakt in benauwdheid (Ps. 4:2). 

God schijnt die benauwdheid hier niet weg te nemen. Dat 
willen wij zo graag. Maar dat doet God niet altijd. God laat de 
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benauwdheid daar, maar geeft aan David wel ruimte om in de 
benauwdheid te kunnen leven. Je kunt in je leven erg moe zijn 
en God bidden of Hij die vermoeidheid wil wegnemen. Maar 
het kan ook zijn dat God die vermoeidheid daar laat en je 
troost met wat je in de Bijbel leest: Hij geeft de moede kracht  
(Jes. 40:29). Dan kan het zijn dat je vermoeidheid blijft, maar 
dat je ervaart dat je misschien juist door die vermoeidheid 
goed functioneert in zijn Koninkrijk. Het kan zijn dat jij je erg 
zwak voelt en God bidt om kracht, zoals Paulus dat deed. Maar 
God antwoordt hem: Mijn genade is u genoeg, want de kracht 
openbaart zich eerst ten volle in zwakheid (2 Kor. 12:9). 

De psalm gaat verder met de woorden die David gaat spre-
ken tegen de mannen die hem vervolgen. Hij zegt: Gij mannen, 
hoelang is mijn eer tot versmading, hoelang hebben jullie ijdelheid 
lief, jagen jullie de leugen na? Weet toch, dat de here Zich een gunst-
genoot heeft afgezonderd (vs. 3-4). David durft nogal wat te zeg-
gen. Hij spreekt over ‘mijn eer’ en weet toch dat de here Zich 
een gunstgenoot heeft afgezonderd. En dat durft hij over zich-
zelf te zeggen na de zonde met Batseba. Een zonde waar God 
hem zwaar voor heeft gestraft met het verlies van vier kinde-
ren. Maar ook een zonde waar God hem vergeving voor heeft 
geschonken. Daardoor was David een man naar Gods hart, 
vóór Batseba en ná Batseba. Zo is onze God en David wist dat. 
Hij wist hoe klein hij was van zichzelf. Hij wist ook waartoe hij 
in staat was als hij zonder God op weg ging. Dat hij dan tot 
verschrikkelijke daden kon komen. Maar hij wist ook wie hij 
was met zijn God. Hij vond zijn identiteit in God en God 
alleen. 

Daar kunnen jij en ik ook iets van leren. Goed weten wie je 
zou zijn zonder God. Maar ook weten wie je bent met God. En 
daar intens van genieten. Terwijl zijn eigen zoon met zijn leger 
hem op de hielen zit, spreekt David die vreugdevolle woorden: 
U hebt meer vreugde in mijn hart gegeven (vs. 8). Hoe kan hij dat 
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zeggen onder die omstandigheden? Is dat niet zijn geheim? 
De vreugde van het omgaan met God? Hij zegt zelfs: U hebt 
meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most 
overvloedig waren (vs. 8). Most is een wijn die van druiven is 
gemaakt. Prediker zegt: Drink uw wijn met een vrolijk hart. Wijn 
maakt het leven vrolijk (Pred. 9:7; 10:19). David zegt: U hebt meer 
vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most 
overvloedig waren. In moeilijke omstandigheden zoekt hij het 
niet in wijn, maar maakt zijn omgang met God hem vrolijk en 
vreugdevol. 

Wat een belofte voor jou en mij. Dat onze dagelijkse stille 
tijd voor ons een vrolijk en vreugdevol werk doet in ons hart. 
Zodat we ernaar verlangen om onze bijbel te mogen openen 
en tot God te mogen bidden. Zodat dit elke dag iets is waar je 
naar uitkijkt. David zegt dit voordat hij gaat slapen. In vrede 
kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want U alleen,  
o here, doet mij veilig wonen (vs. 9).
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3

Ben jij wel eens jaloers op David? 

Psalm 6

Wees mij genadig, here. (Ps. 6:3)

Ben jij wel eens jaloers op David? Als het gaat om zijn relatie 
met God? Ja, ik wel. Maar als het gaat om zijn leven, zou ik niet 
met hem willen ruilen. De vraag is dan wel of je die relatie met 
God kunt krijgen als je dat leven, zoals bij David, niet wilt. Het 
is alles of niks. Óf de relatie met God en het leven zoals God je 
dat geeft. Óf je wilt je eigen leven behouden en dan zal je rela-
tie met God zwak blijven. Een gemakkelijk, oppervlakkig 
leven brengt je niet dichter bij God. 

Als David Psalm 6 schrijft, krijg je de indruk dat hij nog 
steeds op de vlucht is voor zijn geliefde zoon Absalom en zijn 
leger. En dat tijdens die vlucht heel sterk op hem afkomt hoe 
hij heeft gezondigd. De zonde met Batseba en het laten doden 
van haar man. Daardoor dacht hij misschien ook dat het alle-
maal zijn eigen schuld is en dat God hem daarvoor nu straft. 
En de duivel zal dat vuurtje wel aangewakkerd hebben. Hij 
wordt de aanklager van onze broeders genoemd (Op. 12:10). Hij 
heeft er een genoegen in om ons eerst aan te zetten om te zon-
digen en ons dan aan te klagen over onze zonden. Dat geeft je 
een machteloos gevoel. Want waar moet je heen als je denkt 
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dat het God is die jou aanklaagt? Als kind zongen we dat in de 
kerk met Psalm 130 vers 2 in de Oude Berijming: ‘Zo Gij in  
’t recht wilt treden, o, HEER, en gadeslaan onze ongerechtig-
heden, ach, wie zal dan bestaan?’ 

Zo begint ook David deze psalm. O here, straf mij niet in uw 
toorn, en kastijd mij niet in uw grimmigheid (vs. 2). Waar moet je 
blijven	als	God	je	zou	straffen	in	zijn	toorn	en	kastijden	in	zijn	
grimmigheid? De God van wie je zou hopen dat Hij jouw 
schuilplaats zou zijn en jouw beschermer. Als je die God kwijt 
bent, hoe kwetsbaar ben je dan? Bij wie moet je dan schuilen? 
Daarom bad David en zei: Wees mij genadig, here (vs. 3). Hoe 
vaak heeft David die woorden gebruikt als hij sprak tot God? 
Hoe vaak hebben jij en ik die woorden gebruikt in ons gebed? 
Als God niet genadig zou zijn, blijf je nergens. Maar God zei 
tegen Mozes hoe Hij is: Barmhartig en genadig, lankmoedig, groot 
van goedertierenheid en trouw (Ex. 34:6). Zo is onze God. De laat-
ste woorden in de Bijbel zijn: De genade van de here Jezus zij met 
allen (Op. 22:21). Want Hij is vol van genade (Joh. 1:14). Zie je het 
voor je, hoe Jezus in Getsemane de beker dronk, die vol was 
met jouw en mijn zonden? Omdat Hij vol is van genade. 

Als je dat kwijt bent, dan zeg je net als David: Ik kwijn weg; 
genees mij here, want mijn gebeente is verschrikt (vs. 3). Hij is 
lichamelijk ziek, maar niet alleen lichamelijk, ook geestelijk: 
Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt, en Gij, here, hoelang nog? Keer 
weder, here, red mijn ziel. Verlos mij om uwer goedertierenheid wil 
(vs. 4-5). Zou jij willen ruilen met het leven van David? Kijk 
eens hoe hij zijn toestand beschrijft: Ik ben afgemat van mijn 
zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van 
tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt 
door allen die mij benauwen (vs. 7-8).

En dan breekt de zon door, dwars door de donkere wolken. 
Ik las eens van een kapitein op een zeeschip. Het was in de 
nacht, zwaar weer en stikdonker. En zijn radar was stuk. Hij 
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was bang dat zijn schip op de klippen kapot zou slaan. In zijn 
doodsangst riep hij tot God. En even werd het licht. Het was 
alsof ze in de hemel de donkere gordijnen van de wolken open 
schoven. De volle maan werd zichtbaar, zodat hij zich kon ori-
enteren. Dat werd zijn redding. Zo brak ook bij David het licht 
door. Hij zegt: De here heeft mijn wenen gehoord; de here heeft 
mijn smeking gehoord. De here neemt mijn bede aan (vs. 9-10). 
Driemaal spreekt hij over de here, die zijn wenen en zijn sme-
king heeft gehoord en die zijn bede heeft aangenomen. Zoals 
wij dat zingen in Psalm 130:2: ‘Maar nee, daar is vergeving, 
altijd bij U geweest, dies wordt Gij, HEER, met beving, recht 
kinderlijk gevreesd.’ Voor mij was die regel als kind altijd een 
verademing. Ook voor David, toen hij zag dat God voor hem 
het licht had doen aanbreken. En hij wist dat dan straks ook 
alles in de werkelijkheid van het leven zal kunnen verande-
ren. Al mijn vijanden zullen beschaamd staan, ten zeerste ver-
schrikt, zij zullen in een oogwenk beschaamd afdeinzen (vs. 11). 

Het leven met God is geen gemakkelijk leven. Ik zeg wel-
eens tegen jongeren: ‘Als je een gemakkelijk leven wilt, moet je 
dat niet aan Jezus geven.’ Wij houden van de woorden van 
Jezus als Hij zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, 
en Ik zal u rust geven (Mat. 11:28). Maar dat is niet alles wat Hij 
hier zegt, want Hij gaat verder met de woorden: Neemt mijn juk 
op u (Mat. 11:29). Hij geeft ons rust en Hij geeft ons zijn juk. 
Allebei. Dat juk mag dan zacht en licht zijn, maar het is wel 
een juk. Wij houden van de woorden van Jezus als Hij zegt: Ik 
ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld (Mat. 
28:20). Maar Hij begon daar met te zeggen: Gaat dan henen, 
maakt al de volken tot mijn discipelen (Mat. 28:19). Pas daarna 
zegt Hij: Ik ben met u. Dat is het juk waar Jezus onder gebukt 
gaat. Zijn brandende verlangen dat mensen het evangelie 
horen. Dat juk wil Hij ook op ons leggen. Dat juk is licht en 
zacht. 
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Wat een vreugde als God je gebruikt om anderen over Hem 
te vertellen. Ik herinner me nog een lied dat wij op de zondags-
school leerden: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat 
wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst dat 
ieder tot zijn ere schijnt, jij in jouw klein hoekje en ik in het 
mijn.’ Als God je daarvoor wil gebruiken, is dat juk licht en 
zacht, maar het is wel een juk. Een heerlijk juk. Nog één lied 
uit mijn jeugd: ‘Waar zijn de maaiers, o wie wil gaan en straks 
in de glorie van zijn Meester staan?’ Want het lijden van de 
tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid, die over ons 
geopenbaard zal worden (Rom. 8:18). Als jij en ik een relatie met 
God willen zoals David die had, dan moeten we ook het juk 
aanvaarden zoals David dat had. Dan zullen we straks in de 
glorie van de Meester staan. 
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4

Een klaaglied wordt een loflied

Psalm 7 

God is een rechtvaardig rechter. (Ps. 7:12)

Dit is de enige psalm van David die hij een klaaglied noemt. 
Waarom klaagt hij dan? Omdat er steeds weer mensen zijn die 
hem beschuldigden van dingen die hij nooit gedaan heeft. 
Daarom begint hij deze psalm met de woorden: Een klaaglied 
van David, dat hij de here gezongen heeft om de woorden van de 
Benjaminiet Kus (vs. 1). Het is niet bekend wie deze man was. Het 
enige wat we van hem weten is dat hij van de stam Benjamin 
was, net als de inmiddels gestorven koning Saul en dat hij van 
het geslacht van Saul was. Daarom wordt er wel gedacht dat 
het hier gaat over Simi. Toen David op de vlucht was voor zijn 
zoon Absalom met zijn leger, kwam vandaar een man uit het 
geslacht van het huis van Saul; hij heette Simi en was de zoon van 
Gera. Hij wierp met stenen naar David en naar alle dienaren van 
koning David. Terwijl hij zijn vervloekingen uitte, sprak Simi, aldus: 
Ga weg, ga weg, bloedvergieter, nietswaardige! De here vergeldt u 
al het bloed van het huis van Saul (2 Sam. 16:5-8). De dienaren 
van David willen naar hem toe gaan om hem te doden, maar 
David verbiedt hun dat en zegt: Laat hem mij maar vervloeken! 
Wanneer de here tot hem zegt: vervloek David, wie zal dan zeggen: 
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waarom doet u dat? Zie, mijn eigen zoon staat mij naar het leven, 
hoeveel te meer dan nu deze Benjaminiet! Laat hem met rust en 
laat hij mij vervloeken, want de here heeft het hem gezegd (2 Sam. 
16:10-11). 

Hoe is het mogelijk dat de grote koning David zichzelf zo 
klein achtte? Hij stond niet op zijn strepen, hij wist hoe klein 
hij was zonder God. Maar hij wist ook wie hij was met zijn 
God. Daarom begint hij deze psalm met de woorden: Een 
klaaglied, dat hij de here gezongen heeft. In zijn klaaglied 
zoekt hij zijn heil bij God. Dat zegt hij hier ook: Misschien zal de 
here op mijn ellende letten en mij het goede schenken in plaats van 
zijn vervloeking op deze dag (2 Sam. 16:12). Ook Jezus is zo. Er 
staat van Hem: Die, als Hij gescholden werd, niet terug schold en als 
Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig 
oordeelt (1 Petr. 2:23). Dat is toch ook een heerlijke boodschap 
voor ons, want als je een kind van God bent, woont Jezus in je. 
En Hij kan in jou en mij hetzelfde bewerken. Niet terug schel-
den, maar het in Gods handen leggen. Wat kunnen christenen 
dan mooie mensen zijn. Maar er is nog meer wat christenen 
kunnen. Niet alleen niet terug schelden en ook geen kwaad 
spreken van een ander, maar goed spreken van een ander. In 
de kring van kwaadsprekers over David rondom Saul, was er 
één die goed sprak over David bij Saul. Toen sprak Jonathan tot 
zijn vader Saul goed van David (1 Sam. 19:4). Wat een zegen. 

In al die kwaadsprekerij richtte David zich op God. Hij gaf 
het over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Hij zegt: here, mijn 
God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht kleeft aan mijn 
handen, indien ik hem kwaad gedaan heb, die vrede met mij had, 
dan moge de vijand mij vervolgen en achterhalen (vs. 4-6). Dacht 
David hier misschien aan koning Saul, die hij tweemaal als op 
een presenteerblad kreeg aangeboden en die hij had kunnen 
doden? De eerste keer toen Saul hem met drieduizend man 
achtervolgde en David zich met zijn mannen verborg achter 
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in een spelonk. In diezelfde spelonk ging Saul naar binnen 
om zich af te zonderen. Toen zeiden Davids mannen tot hem: Dit 
is de dag, waarvan de here tot u gezegd heeft: zie, Ik geef uw vijand 
in uw macht; doe met hem wat u wilt. David stond op en sneed 
ongemerkt de slip van Sauls mantel af. Daarna bonsde Davids hart, 
omdat hij Sauls slip had afgesneden; hij zei tot zijn mannen: De here 
beware mij ervoor, dat ik aan mijn heer, aan de gezalfde des heren 
dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan (1 Sam. 24:5-7). 
De mannen van David zijn er zeker van dat deze kans van de 
here is. Maar Davids hart bonsde en hij wist zeker dat dit niet 
van de here was. Hoe moeilijk kan het zijn om te beoordelen 
of iets van de here is of niet. Daarom zegt de Bijbel: Tracht te 
verstaan, wat de wil des heren is (Ef. 5:17).

De tweede keer dat David het leven spaarde van koning 
Saul was toen Saul met zijn leger hem weer achtervolgde en 
David met Abisaï, zijn schildknaap, in de nacht de legerplaats 
binnen ging. En zie, daar lag Saul in de wagenburg te slapen, met 
zijn speer aan zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Toen zei Abisaï 
tot David: Heden heeft God uw vijand aan u overgeleverd; nu dan, 
laat ik hem toch met de speer aan de aarde spietsen, in één stoot, ik 
behoef het geen tweede maal te doen. Maar David zei tot Abisaï: 
Breng hem niet om, want wie slaat ongestraft zijn hand aan de 
gezalfde des heren? Daarop nam David de speer en de waterkruik 
van Sauls hoofdeinde weg, en zij gingen heen (1 Sam. 26:7-12).

En dan komt jaren later een familielid van Saul, Simi, 
David vervloeken om al het bloed dat hij had vergoten aan het 
huis van Saul. Kan je begrijpen dat David deze psalm een 
klaaglied noemt? In dat klaaglied vraagt hij of God recht wil 
doen. Sta op, here, in uw toorn, verhef U tegen de woede van hen 
die mij benauwen, waak op tot mijn hulp, U, die het recht verordent. 
Doe mij recht, here, naar mijn gerechtigheid, en naar mijn onschuld, 
die bij mij is. Bevestigt u de rechtvaardige, rechtvaardige God  
(vs. 7-10).
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Dan beschrijft hij hoe God reageert op iemand die zich 
niets van Hem aantrekt. God is een rechtvaardig Rechter en een 
God, die te allen dage toornt. Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij 
zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan. Hij richt op hem zijn dode-
lijke wapenen (vs. 12-14). En hoe wordt die mens dan? Wie met 
ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leu-
gen. Hij delft een kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeve die 
hij maakte (vs. 15-16). Daarna is het klaaglied van David tot een 
loflied	geworden.	Ik zal de here loven naar zijn gerechtigheid, en 
de naam des heren, de Allerhoogste, psalmzingen (vs. 18). Eerst 
heeft hij gezegd: Doe mij recht, here, naar mijn gerechtigheid  
(vs. 9). Maar hij eindigt met de woorden: Ik zal de here loven 
naar zijn gerechtigheid (vs. 18). Het is allebei waar, mijn gerech-
tigheid	en	zijn	gerechtigheid.	Als	jij	en	ik	dan	maar	beseffen	
dat mijn gerechtigheid de vrucht is van zijn gerechtigheid in 
mij. Want God is het, die om zijn welbehagen, zowel het willen als 
het werken in u werkt (Fil. 2:13). Daarom leven jij en ik uit die 
kostbare gedachte: Het is God en God alleen. 
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Vragen

Vragen bij Psalm 2
1. David vraagt aan God waarom de volken woelen tegen 

God en Israël. Wat vind jij van Gods reactie?
2. Jezus zal straks koning zijn in het aardse Jeruzalem en in 

het hemelse Jeruzalem. Hij vraagt ons om te bidden: Uw 
Koninkrijk kome. Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook 
op de aarde (Mat. 6:10). Wat maakt het bij jou wakker als je 
aan de toekomst denkt?

3. Wat kunnen jij en ik nog meer doen om Gods Koninkrijk 
op aarde te doen komen?

4. Wat zegt het geheim van David jou?
5. Wat is jouw ervaring met het stellen van een vraag aan 

God? (Gen. 25:22)

Vragen bij Psalm 3 en 4
1. Toen David hoorde wat zijn zoon Amnon zijn dochter 

Tamar had aangedaan, werd hij zeer toornig (2 Sam. 13:21). 
Meer niet. Wat vind jij van zo’n vader?

2. Als Absalom opdracht heeft gegeven om zijn broer Amnon 
te doden, vlucht hij naar het buitenland. Toen kwijnde 
koning David van verlangen naar Absalom (2 Sam. 13:39). 
Wat vind jij van zo’n vader?

3. God neemt vaak vermoeidheid, benauwdheid, zwakheid 
in ons leven niet weg. Waarom niet? (2 Kor. 12:9)

4. David noemt zichzelf Gods gunstgenoot en spreekt over 
zijn eer. Hoe is jouw zelfbeeld?
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5. In die moeilijke omstandigheden kan David zeggen: U 
hebt meer vreugde in mijn hart gegeven (Ps. 4:8). Dat wil 
zeggen dat vermoeidheid, benauwdheid, zwakheid, door 
God gebruikt kunnen worden om jou en mij meer vreugde 
in het hart te geven. Menselijk gezien is dit onzin, maar zou 
voor de here iets te wonderlijk zijn? (Gen. 18:13)

Vragen bij Psalm 6
1. Hoe komt het dat wij wel de relatie met God willen zoals 

David die had, maar niet de moeite en het lijden zoals hij 
dat had?

2. Waar	moeten	 jij	en	 ik	blijven	als	God	ons	zou	straffen	in	
zijn toorn en kastijden in zijn grimmigheid? (vs. 2)

3. David vraagt voortdurend: Wees mij genadig here. Hoe 
vind jij dat?

4. Als bij David het licht doorbreekt zegt hij: De here heeft 
mijn wenen en mijn smeking gehoord en neemt mijn bede 
aan (vs. 9-10). Hoe kan hij dat weten?

5. Waarom geven wij toch ons leven aan God, terwijl we ons 
bewust zijn dat dit veel moeite en lijden met zich mee kan 
brengen? 

Vragen bij Psalm 7
1. Hoe gaan jij en ik om met mensen die ons onrecht aan-

doen? 
2. Wat vind je van de reactie van David ten opzichte van Simi? 

(2 Sam. 16:5-11)
3. Waarom is David zo liefdevol voor Saul, die hem zo slecht 

behandelt? (1 Sam. 24:5-8 en 26:7-13). 
4. David beschrijft hoe God reageert op iemand die zich niets 

van Hem aantrekt: Want God is een rechtvaardig Rechter en 
een God die ten alle dage toornt (vs. 12). Hoe moet je dat rij-
men met een God die liefde is? 
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