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„…en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.” Psalm 51:13 

Waarschuwing 

Deze psalm is het boetvaardig gebed van David na zijn grote zonde met Bathseba. In dit 

gebed vindt u dat Davids ziel in zo’n mate van heilige aandoeningen wordt beroerd dat men 

dit in woorden nauwelijks kan beschrijven. Het zou mij te ver van mijn doel afleiden als ik 

deze psalm vers voor vers naga. 

Ik maak alleen enkele opmerkingen. De besten der heiligen kunnen in de ergste zonde 

vallen. De verdorven natuur is in allen dezelfde. Dat die inwonende zonde zich in ons niet 

even vuil en snood openbaart als in anderen, is niet te danken aan enige goedheid in ons, 

maar aan de voorkomende kracht en weerhoudende genade van God. Genade is geen 

beginsel dat uit zichzelf werkt. Vroegere bevindingen zonder tegenwoordige werkingen en 

ondersteuningen van de Heilige Geest zullen gelovigen niet weerhouden van de meest grove 

zonden. Wij weten niet wie wij zijn zolang wij niet beproefd worden. Als de wind van de 

verzoeking waait, wordt de as die op de kolen ligt weggeblazen en onmiddellijk daarop is het 

hart met hitte vervuld. 

Een zonde brengt andere zonden met zich mee. Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet 

valle. Davids zonde werd ook als een waarschuwing voor anderen opgetekend. 

 

Belijdenis 

David was versuft, zeker totdat Nathan de profeet tot hem kwam. Het hart wordt door de 

bedrieglijkheid van de zonde verhard. Zondigen tegen de consciëntie is de weg om de 

consciëntie toe te schroeien. Sommigen veronderstellen dat er negen maanden lagen tussen 

deze zondedaad van David en zijn wederkeer. David kwam niet tot een hartelijke erkenning 

en belijdenis des harten van zijn zonden. O lezer, ga u niet beroemen op de gunst van God, 

de vastheid van Zijn verbond, de zekerheid van uw verlossing uit de strik van de duivel als u 

het erop waagt aan een bekende zonde toe te geven, of erin te leven. Het is gemakkelijk om 

in de zonde te vallen, maar het is niet zo gemakkelijk om daaruit weer op te staan tot 

bekering. 

Davids kracht was zeer verzwakt na zijn diepe val. Petrus’ verloochening kostte hem veel 

tranen. Wanneer het berouw of de bekering oprecht is, geeft een gelovige er niet om dat zijn 

belijdenis van de zonde hem in zijn schaamte en schande openbaar maakt. 

 

Gebed 

Waarachtig berouw gaat altijd gepaard met een walging van zichzelf. 

Openbare zonden vragen altijd om openbare verootmoediging. De gelovige wenst en keurt 

het goed dat God verheerlijkt zal worden, als Zijn volk door zulke zonde bedroefd wordt. 

De opmerkingen die ik nu gemaakt heb, verbinden als het ware de twee delen van dit gebed 

met elkaar. David zegt: Al mijn zonden, bij iedere stap en in iedere graad, ontstaan hierdoor 
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dat God Zijn Heilige Geest van mij genomen heeft. Ik werd aan mijzelf overgelaten, opdat ik 

zou weten wat er in mijn hart schuilt. 

Heere, wat zal er van mij in de toekomst worden als gij mij van voor Uw aangezicht 

wegdoet? Als Uw Heilige Geest van mij weggenomen wordt, ben ik verloren en ongeschikt 

voor iedere plicht. Dan zal ik bij iedere verzoeking vallen en mijn tegenwoordig gevoel van 

de zonde zal spoedig verdwijnen. 

Ik zal weer in de modder van zonde verzinken. Ik kan zonder de hulp van de Geest van God 

niet met God wandelen. Heere, wat Gij mij ook wilt onthouden, wil hierin acht op mij slaan: 

Laat mij Uw tegenwoordigheid en Geest, Uw Heilige Geest, behouden. 

 

Smeking  

Wat U ook anders van mij wegneemt, ontneem mij deze genade niet. Ik verdien het dat U 

mijn kinderen, mijn kroon en mijn leven wegneemt. Ik kan er afstand van doen. Er is geen 

gevolg denkbaar van de boodschap die Nathan mij gebracht heeft of ik kan mij er aan 

onderwerpen. Alleen, schenk mij uw Geest. Heere, ik moet bij U aanhouden totdat Gij mij 

verhoort. 

David kan, hoe onwaardig hij zich ook gevoelde, een bede niet achterwege laten: Neem uw 

Heilige Geest niet van mij! Hierin ligt de volgende lering opgesloten. Er is voor een kind van 

God geen verlies zo smartelijk als het verlies van Gods Heilige Geest. 

Welke andere zegeningen God ook wegneemt, een oprechte ziel kan het niet verdragen dat 

Hij Zijn Heilige Geest van hem wegneemt. 

Wat betekent het als God Zijn Heilige Geest wegneemt, zoals dat in de tekst bedoeld wordt? 

Wat verliest een kind van God als hij de Geest van God verliest? Dat betekent niet dat hij de 

gunst van God verliest of uit het verbond der genade valt. Waar God eens Zijn liefde en 

genade geschonken heeft, kan ze nooit weer weggenomen worden. Zijn verbond is in alles 

wel geordineerd. 

 

 Bemind 

Waar God eens Zijn liefde heeft geschonken, kan deze nooit meer weggenomen worden. Zijn 

verbond is in alles wel geordineerd en bewaard. De liefde van God voor de persoon van de 

gelovige blijft onveranderlijk vast, niettegenstaande dat God hun overtreding met de roede 

bezoekt en hun ongerechtigheid met plagen. Zijn goedertierenheid zal Hij niet van hen 

wegnemen en Zijn getrouwheid zal niet feilen. 

Het zaad van David kan gekastijd worden, maar het zal nooit onterfd worden. God zal hen 

door verdrukking verootmoedigen, maar Hij zal hen daaronder nooit verwerpen. Waarom 

niet? 

Omdat ze, hoe onwaardig zij ook in zichzelf zijn, in Christus bemind worden. Zijn 

gerechtigheid is een eeuwige gerechtigheid. Hij leeft eeuwig om voor hen te bidden. Zijn 

Vader heeft in Hem, ter wille van Zijn gerechtigheid, een volkomen welbehagen. Al is er een 
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roede in Gods hand en gevoelt Zijn volk er de pijn van, nochtans woont Zijn liefde jegens hen 

eeuwig en onveranderlijk in Zijn hart. 

De gelovige verliest nooit de wezenlijke tegenwoordigheid van de Geest, want die is blijvend 

en eeuwig. Christus heeft zelf gezegd: Hij blijft bij ulieden en zal in u zijn. 

De genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk. Als de Geest Zijn vertroosting 

inhoudt, betekent dat niet dat hij uit het hart weggaat. Waar hij eens intrek genomen heeft, 

zal hij eeuwig blijven! 

 

Geen vrede 

 Als God Zijn Heilige Geest wegneemt, betekent dat dat Hij Zijn gevoelige genadewerking in 

de ziel inhoudt. De vreugde van Zijn heil is weg. Alles is duister en dood vanbinnen. Zijn 

genadegaven kwijnen en liggen stil. Het lijkt of hij geen Trooster meer is. „Gij hield mijn ogen 

wakende, ik was verslagen en sprak niet”, zegt Asaf (Psalm 77:5). 

Het is alsof hij wil zeggen: Mijn ziel is zo bedrukt en bezwaard dat ik God niet kan zeggen hoe 

erg het is. Een gelovige kan dan naar binnen en naar boven zien, maar er is geen vrede als 

het getuigenis van de Geest ontbreekt. Als de Zon der gerechtigheid zich met een wolk 

bedekt, is het tevergeefs als wij van onze genadegaven troost zoeken te ontvangen. 

Deze sterren schitteren alleen door een licht dat ze van elders ontvangen. 

Als God de wolken gebiedt dat ze hun regen inhouden, brengt de vruchtbaarste wijnstok de 

slechtste druiven voort. De gelovige heeft alleen vrede en blijdschap als de genade van de 

Geest hem ondersteunt, vertroost en verblijdt. 

 

Ontledigen 

De tegenwoordigheid van de Geest heeft een arme, beladen en onderdrukte ziel nodig. Daar 

zoekt hij naar. Deze tegenwoordigheid had David verloren. Als God hem zijn zonde laat zien, 

gaat hij gevoelen hoe nodig hij die tegenwoordigheid heeft. Ja, zo nodig, dat hij de hele 

wereld wil geven als de Heilige Geest maar terugkeert. 

Nu moeten wij onderzoeken wat de reden is waarom God met Zijn eigen volk zo handelt. Dat 

gebeurt als men bijvoorbeeld als Zijn kind op de vervulling van zijn plichten hoogmoedig en 

vol zelfvertrouwen wordt. Dat gebeurt als het gaat over het woordje ”ik”. 

Paulus zegt in 1 Korinthe 14:10: „Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen…” Dat is een 

groot woord dat de ootmoedige Paulus spreekt, want op een andere plaats noemt hij zich de 

minste van al de apostelen, die niet waardig is een apostel genaamd te worden. Hoe 

overvloediger hij ook arbeidde, des te meer werd hij een schuldenaar van vrije goddelijke 

genade. Genade maakte hem voorspoedig en daarom was alles tot prijs der heerlijkheid van 

Gods genade. Hij was slechts een aarden vat waarin die schat van God verborgen was. 

Wij hebben deze schat in aarden vaten. God vindt altijd een of ander middel om de ziel die 

Hij wil vervullen, te ontledigen. 
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Overmoed 

U kunt een heilige plicht gaan doen, omdat u denkt dat u ervoor geschikt en bekwaam bent. 

U vertrouwt op die bekwaamheid. Dan zult u ondervinden dat u in dat werk niet voorspoedig 

bent. Hoe was dat bij David? Hij zegt in Psalm 30:7: „Ik zei wel in mijn voorspoed: Ik zal niet 

wankelen in eeuwigheid.” Het was alsof hij wilde zeggen: Ik heb lange tijd Gods gunst en 

zegen genoten. Ik dacht dat ik nooit meer in duisternis en dienstbaarheid zou geraken. God 

had mijn ziel uit het graf opgevoerd. 

Wat kwam er echter terecht van deze verheven gedachten en taal, waarin zo weinig van de 

afhankelijkheid van de Geest van God doorklonk? O, hoe spoedig daarna moest hij dat 

pijnlijk ondervinden. „…toen Gij Uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt.” (Psalm 30:8) Het 

was hoog tijd dat dit gebeurde. David had God immers bijna vergeten en van Hem kwam zijn 

gezegende toestand. Deze verandering bracht hem tot zijn zinnen. „Heere, Gij had mijn berg 

door Uw goedgunstigheid vastgezet…” 

 

Traagheid 

Als de zon ondergaat, volgt de nacht. De maan en al de sterren kunnen het geen dag maken. 

Als de hoogmoed gekoesterd wordt, wordt de Geest uitgeblust. God sluit de fontein af, en 

waar blijven dan al die stromen? Tot onze droefheid en schrik gevoelen we dat we zijn 

uitgedroogd. 

Een andere reden waarom God Zijn Geest inhoudt, is traagheid in het gebruik, en het 

verwaarlozen van de middelen der genade. Zo handelde de Bruid in het Hooglied (5:2), maar 

ze betaalde er duur voor. Christus komt, klopt en vraagt om binnengelaten te worden. Hij 

geeft haar de schoonste namen die men kan bedenken. 

„Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is 

vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen.” Het komt haar echter niet gelegen 

om Hem te ontvangen. Haar hart beantwoordt de liefde en de vriendelijkheid van Christus 

niet. Ze is bezet met andere dingen. 

Hoe neemt haar liefste dit op? Hij neemt het haar hoogst kwalijk en trekt zich terug. Als zij 

daarna open wil doen, is Hij geweken en weggegaan. Dan gaat zij Hem zoeken, maar kan 

Hem niet vinden. Zij roept tot Hem, maar Hij geeft haar geen antwoord. 

 

Lauwheid 

Onze Liefste heeft een afkeer van lauwe geestesgesteldheid. Geef aan Christus uw ganse 

hart of geef Hem niets. Denk niet dat u Hem met uiterlijk vertoon kunt afschepen. 

Ook niet met een paar koude gebeden die u half slapend, half wakend doet, of met een 

schietgebedje dat u ’s morgens doet alvorens naar Gods huis te gaan, omdat u door uw 

uiterlijk te verzorgen geen tijd meer meent te hebben om Hem met ernst en in waarheid te 

zoeken. Neen, neen, dit is iets wat Hem zeer mishaagt. 

Als Zijn tegenwoordigheid u niet alles waard is, zal Hij van u wegblijven. De Geest zal Zijn 
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troost aan de arme, hongerende ziel geven die naast u zit en wiens kleding u misschien 

minacht. Deze zal het meer nodig hebben dan u. „Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die 

in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige en 

bij dien die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make het hart der 

verbrijzelden” (Jesaja 57:15). 

Een andere oorzaak dat de Heilige Geest zich terugtrekt, is dat de gelovige Gods weldaden 

door ondankbaarheid verzondigt. Het was de zwaarste zonde in Salomo dat hij tegen de 

Heere de God van Israël zondigde. 

 

Wacht houden 

Hoogmoed en gemeenschap met God zijn twee zaken die aan elkaar tegengesteld zijn. Wees 

er zeker van dat God u, als u zich verheft, zal vernederen. Houd u uw afhankelijkheid en 

nood steeds voor ogen als u zich een erkentelijk en verwonderd hart voor Gods gunst wilt 

hebben en behouden. 

Gewis, wij behoren steeds op de wacht te staan. Als opmerkelijk grote weldaden ons niet 

verootmoedigen en dankbaar maken, wat zal het dan wel doen? 

Toch had het bij de koning Hizkia niet deze vrucht. 

Echter, Hizkia verootmoedigt zich daarna voor God en keert tot Hem weer. 

Ook grote zonden zijn een oorzaak dat God Zijn Geest in Zijn werkingen inhoudt. Simson en 

David zijn beide in grote zonden gevallen. O, wat zijn de beste mensen als God hen aan 

zichzelf overlaat? 

Simson wilde uitgaan zoals op andere malen en zich uitschudden, want hij wist niet dat de 

Heere van hem geweken was. David, man van Gods hart, bleef lang gevoelloos en zorgeloos, 

toen hij de gemeenschap van God moest missen.  

 

Hoogmoed 

O, die hoogmoed. Hij kruipt door de kleinste kieren van ons hart naar binnen. Hoogmoed en 

gemeenschap met God zijn echter twee zaken die tegengesteld zijn. Hij wil niet wandelen 

met hen die tegen Hem wandelen. 

Toch, wat een wonderlijke genade is het hier dat Hij middelen heeft beraamd die verhoeden 

dat zijn weggedrevenen niet verbannen worden. 

David is een uitverkoren vat. Hij is nog steeds een kind, hoewel een zondig kind. God zendt 

hem Zijn getrouwe gezant om hem te straffen en hem zijn zonde in gedachtenis te brengen. 

Maar God wil geen gemeenschap met hem houden totdat hij door belijdenis gebracht is tot 

het: „Tegen U, U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen.” Als u met God 

wilt wandelen, kan dit alleen in een weg van gelijkvormigheid en gehoorzaamheid aan al Zijn 

geboden.  

John Hill, predikant te Londen (”Een ootmoedig gebed”) 


