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Predikatie over Psalm 39 vers 7 en 8 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 90 : 6. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Psalm 39 
 
  1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, voor Jedú-
thun. 
  2 Ik zeide: Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn 
tong, ik zal mijn mond met een breidel bewaren; terwijl de goddeloze 
nog tegenover mij is. 
  3 Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede; maar 
mijn smart werd verzwaard. 
  4 Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in 
mijn overdenking; toen sprak ik met mijn tong: 
  5 HEERE, maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner 
dagen zij; dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. 
  6 Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd 
is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, 
enkel ijdelheid. Sela. 
  7 Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij 
ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet wie het naar zich 
nemen zal. 
  8 En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. 
  9 Verlos mij van al mijn overtredingen; stel mij niet tot een smaad 
des dwazen. 
10 Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt 
het gedaan. 
11 Neem Uw plaag van op mij weg; ik ben bezweken van de be-
strijding Uwer hand. 
12 Kastijdt Gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo 
doet Gij zijn bevalligheid smelten als een mot; immers is een ieder 
mens ijdelheid. Sela. 
13 Hoor, HEERE, mijn gebed, en neem mijn geroep ter ore, zwijg 
niet tot mijn tranen; want ik ben een vreemdeling bij U; een bijwoner, 
gelijk al mijn vaders. 
14 Wend U van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heenga en ik 
niet meer zij. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 39 : 4 en 5. 



 2 

Met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van God de 
Heilige Geest, wensen wij u deze morgen Zijn Woord te bedienen uit 
deze 39e Psalm, en dan met name het 7e en het 8e vers. Daar lezen 
wij het Goddelijk Woord en onze tekst: 
 
  7 Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij 
ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet wie het naar zich 
nemen zal. 
  8 En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. De wandeling van de mens. 
2e. De wandeling in een beeld. 
3e. De wandeling door het geloof. 

 
Gemeente, wij ontmoeten in deze Psalm de Psalmist David. Die 
gaat spreken. Ja, hij heeft lang zijn mond dicht gehouden. Hij heeft 
lang dat alles wat hem nu bewoog en aandreef stil weten te houden. 
Maar hij zegt het zelf: “Ik zweeg van het goede, maar mijn smart 
werd verzwaard”. En toen: “ Mijn hart werd heet in mijn binnenste, 
een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn 
tong”. Weet je wat dat betekent? Die man werd zo door alles wat hij 
meemaakte… En even tussen twee haakjes: wat die man mee-
maakte, dat stond allemaal in Geesteslicht. Kijk, dat is ook zo’n 
punt, dat stond in Geesteslicht. En alles wat die man nu mee-
maakte, dat dreef hem zo en dat benauwde hem zo, en dat hield 
hem zo bezig, bij dagen en bij nachten. Dat liet hem nooit meer los. 
Waar zat die man nu over in de war? Weet je, die man zat niet over 
zichzelf in de war. Die man zat ook niet over de goddelozen in de 
war. Ja, als die Psalm zomaar oppervlakkig leest, dan zou je zeg-
gen: “Daar zit die Psalmist nu mee”. Het gaat de goddelozen goed, 
en hij vreest God en het gaat slecht. Hoe kan dat nu? 
Dat heb je je misschien ook weleens afgevraagd. Als je het in de 
krant las, dat er ergens aan de andere kant van de wereld zoveel 
christenen afgeslacht, omdat ze de Naam van de drie-enige God 
beleden. Hoe kan dat nu? Waarom staat God daar nu niet voor in? 
Misschien heb je het ook dichter bij huis weleens gedacht. Dat je bij 
jezelf overpeinsde: nu zijn er toch dingen in mijn leven gebeurd. Dat 
is niet uit vlees en bloed geboren, dat heeft God gedaan. En toch, 
mijn weg is zo zwaar en zo moeilijk. Er overkomt mij zoveel. Er is 
zoveel wat ik niet begrijpen kan. En ik kijk om mij heen in de straat 
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waar ik woon, en al die mensen die met God en Goddelijke zaken 
niet rekenen, het gaat ze voor de wind. Hoe kan dat nu toch? Dat 
kan een vraag zijn die ons bezig houdt. Of niet? 
Maar de Psalmist heeft een andere vraag. Dat is een diepere vraag. 
Dat is een vraag die daar achter ligt. Dat zouden wij vanmorgen met 
elkaar best eens kunnen overwegen. Of die vraag ons ook weleens 
bezig gehouden heeft? Weet je welke vraag er achter ligt bij de 
Psalmist? Als het mij als Godvrezend mens nu zo slecht gaat, en de 
wereld ziet mij in deze toestand, dan wordt God van Zijn Goddelijke 
eer beroofd. Dat is het waar de Psalmist zich druk over maakt. Daar 
is die man mee bezet. En dat is het wat er nu in zijn hart aan het 
ontbranden is. Dat is nu de overdenking in zijn binnenste, die in vuur 
en vlam staat. Die man zit niet over zichzelf in de war. Die man zit 
over God in de war. 
Kijk, hoe is die man er aan gekomen? Ik begin toch met een andere 
vraag. Hoe bent u daar aan gekomen? Want u zit toch zeker over de 
Goddelijke eer in de war? Of niet? U bent kerkelijk lid, en u komt ’s 
zondags naar de kerk, en u hebt graag een zuivere waarheid, die 
wilt u graag horen. 
Maar nu dit: Zit u al over die Goddelijke eer in de war? En misschien 
is er wel een die bij zichzelf zegt: “Ja toch, er zijn van die ogenblik-
ken in mijn leven, dat ik daar over in de war zit”. Hoe ben  je daar 
aan gekomen? Zeg het eens. “Nou”, zeg je, “ja, het is eigenlijk 
zomaar als vanzelf gekomen”. Wat dan? “Ik zat vroeger zomaar in 
de kerk, en ik was zomaar godsdienstig. Maar er gebeurde op een 
gegeven ogenblik wat”. Bij de een is dat een radicaal ogenblik, een 
klap ineens. Bij een ander gaat dat maar zo geleidelijk aan, zo 
zachtjes, als bij Timótheüs. Die wet van God ging in je hart spreken. 
En dat Woord van God ging je wat verklaren. Daar had je nog nooit 
over nagedacht. Dat had je nog nooit ondervonden in het diepst van 
je bestaan. Maar je werd schuldig gesteld voor God. En je kwam er 
achter dat in dat hele leven van je, je alleen maar in de war had 
gezeten over je eigen eer, en dat het je zelf goed en best zou toe 
gaan. Maar je was er nog nooit aan ontdekt geworden dat je daar in 
dat heerlijke Paradijs God van Zijn eer had beroofd. Maar toen die 
schuld thuis ging komen, toen je er last van kreeg wie je nu door je 
zondeval geworden bent. Dat is ook zoiets. Toen had Adam het niet 
meer gedaan, maar toen werd dat persoonlijk. Wie je nu geworden 
bent voor God. Toen kreeg je daar last van, dat heel je leven nu 
niets anders is dan een weg om God van Zijn eer te beroven. 
O ja, daar kwam je ook wel achter, dat je al net bent als de wereld. 
Die kunnen d’r leven lang zonder God doen. Totdat het nood wordt. 
Dan moet God ineens even om de hoek komen om te helpen en om 
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uit te redden en om te verlossen. En als God dat dan niet ogenblik-
kelijk doet, dan heeft God het verkeerd gedaan. Daar kwam je 
achter, dat je nu ook al zo in elkaar zit. Dat de Heere God als het 
ware zomaar een of andere opa is, die er bij gehaald moet worden 
als jij het nodig vindt. Maar je kreeg er last van. Schuldenaar voor 
God! 
En toen? Ja, je had misschien al heel wat gedacht bij jezelf. Heel 
wat gedachten. Vuile gedachten van God. Dat God het verkeerd 
deed in je leven. Dat je het niet eens was met je weg. Dat je eigen-
lijk de Heere ter verantwoording wilde roepen. En nu, nu werd je al 
net als de Psalmist. Hij begint zo: “Ik zeide: ik zal mijn wegen bewa-
ren, dat ik niet zondige met mijn tong”. De Psalmist gaat op zijn 
doen en op zijn laten wel in het bijzonder letten, omdat hij geleerd 
heeft dat heel zijn doen en laten hem schuldig stelt voor het aange-
zicht van de almachtige God. Weet je, en het is nu zo geworden, 
omdat hij weet wie hij is voor God, omdat hij weet dat hij schuldig is 
voor de almachtige Majesteit en het niet waard is dat hij nog een 
ogenblik de levensadem van God ontvangt; nu is het zo, dat hij zich 
als het ware liever muilkorft. Want hij zegt: “Ik zal mijn mond met 
een breidel bewaren”. Dat moet zoiets zijn als een muilkorf. Dat hij 
zich liever muilkorft, dat hij zijn leven lang geen woord meer spreekt, 
dan dat hij God nog niets ongerijmds zou toeschrijven. 
Ben je daar nu ook al gekomen? Nu heb je een zieke predikant. 
Misschien ben je ook wel ziek. Misschien heb je ook wel een ge-
liefde naar het graf weg moeten brengen. Misschien ben je wel ont-
slagen. Misschien doen ze je wel vreselijk onrecht aan. Ik weet het 
niet. Het is te veel om op te noemen wat er allemaal zijn kan. Maar 
is die gestalte nu ook in je? Ik zwijg liever, ik bijt liever mijn tong af, 
dan dat ik God nog iets ongerijmds zou toeschrijven. Want weet je, 
er is op deze aarde een volk, dat volk heeft één ding geleerd: “Als ik 
krijg wat ik verdiend heb, dan breekt nu de aarde onder mij open en 
vaar ik levend ter helle neer”. Weet je wat dat voor een volk is? Dat 
is een rechteloos volk. Rechteloos! Maar wel een volk met plichten. 
En aan al die plichten die ze hebben, voldoen ze niet. Mensen die 
met de tollenaar mee zich op de borst slaan en die last van zichzelf 
gekregen hebben. Die zichzelf in de weg zitten. Die er zelf altijd tus-
sen zitten. En die het moeten bekennen: “De Heere, de almachtige 
God, zou in eeuwigheid geen onrecht doen als Hij mij zou wegsto-
ten”. 
Nu heb ik een gewetensvraag aan je. Het kan hier op die wereld erg 
wezen. Er kan van alles zijn. Maar wij weten met elkaar: wij sterven 
een keer. De dood komt een keer. Dan is er voor u en voor mij één 
mogelijkheid. Het is of het een of het ander. Nu heb ik een gewe-
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tensvraag aan je. Als de eeuwige God u (ik vraag het ook aan 
mezelf hoor) eeuwig zou wegdoen, durf je Hem dan nog iets onge-
rijmds toe te schrijven? Ik zal het theologisch zeggen. Heb je het 
recht Gods al eens moeten toevallen? Heb je het Goddelijk recht al 
eens moeten aanbidden? “Uw doen is rein, Uw vonnis gans recht-
vaardig”. Kijk, dan doet de Heere het in het dagelijks leven ook niet 
meer verkeerd. Nee toch! Kan God het bij u al niet meer verkeerd 
doen? “En als er ergens verkeerdigheid zit, dan ben ik het zelf”, zegt 
er een. Precies! Precies! En omdat de Psalmist weet, dat wat er nu 
uit hemzelf voortkomt, alleen maar bederf is, wat zijn schuld voor 
God verzwaart, zegt hij het: “Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet 
zondige met mijn tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren, 
terwijl de goddeloze nog tegenover mij is”. 
Maar ja, zegt er een, de Psalmist is op een gegeven ogenblik toch 
gaan spreken. Hoe kan dat dan? Weet je hoe dat komt? Het staat 
niet in de tekst, maar het staat er toch wel. Want het werk des Gees-
tes wordt aan de gevolgen gekend. Er staat niet: “De Heilige Geest 
kwam in mijn hart en toen werd het anders”. Nee, maar er staan wel 
de gevolgen: “Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het 
goede, maar mijn smart werd verzwaard”. De Psalmist kreeg er last 
van dat hij niet meer goed van God sprak, en dat zijn gedachten zo 
vuil waren, zo zondig, zo verkeerd. En de Heilige Geest ging door-
werken in zijn ziel. “Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur 
ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong”. Dat 
doet die man niet. Maar zijn tong is aangeraakt door die Heilige 
Geest. 
Heb je het nooit gehad? Laten we het simpel houden. Heb je het 
nooit gehad, toen je je mooie serviesje stond af te wassen, dat er 
een begeerte in je hart was om tot God te roepen? Wat heb je toen 
gedaan? Heb je het over laten waaien en ben je door gegaan met je 
afwasje? Of heb je alles laten vallen en heb je je knieën gebogen? 
En toen je de slaap niet vatten kon, dat er zomaar in je hart zoiets 
ontstond om tot de Heere te roepen. Het was net of het open viel. 
Hoe dat kon? Je kon het niet eens verklaren. En toen je een ogen-
blik het zelf wilde maken, toen was het weg. Heb je het nooit gehad 
dat je dit kent, wat de Psalmist zegt: “Mijn hart werd heet in mijn 
binnenste”. Dat er een heilig verlangen in je ziel kwam om met God 
gemeenschap te oefenen. Dat er in je hart een uitgaande daad 
kwam tot de Heere der heirscharen, om met Hem te verkeren en 
Zijn zegen, en Zijn vrede, en Zijn zaligheid in je arme, dode ziel te 
mogen beleven. Heb je het nooit gehad, mensen, zomaar in dat 
ogenblik toen je alleen was, toen je daar in de stilte van je woning 
verkeerde. Ja, je had iets goeds willen lezen. Je kwam er niet in. Je 
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dacht: ik ga een hoofdstuk uit de Bijbel lezen. Het ging heel niet 
open. Maar dat ogenblik dat God gemaakt heeft, dat dit waar werd. 
Nou, en toen ging de Psalmist spreken: “Toen sprak ik met mijn 
tong”. Weet je wat opvalt? Als de Psalmist gaat spreken, door de 
Heilige Geest aangedreven, dan gaat hij eerlijk spreken. Een mens 
door de Heilige Geest aangedreven, wil niet langer met een droom 
en met een luchtkasteel op de been gehouden worden. Een mens 
door de Heilige Geest aangedreven, wil eerlijk behandeld worden. 
Wil je ook eerlijk behandeld worden? Zullen we dan eens kijken wat 
de Psalmist zegt? Dan moet je maar in je eigen hart toetsen of je 
daar aan wilt, of je dat wilt beamen. 
“Heere”, zegt hij, “maak mij bekend mijn einde en welke de maat 
mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben”. Dat bedorven 
vlees van ons, dat zegt tegen ons: “Wij hebben hier een blijvende 
stad. Ja hoor, zoek maar te vergaren alles wat je hart begeert. Zoek 
maar op te bouwen, opdat je opklimmen zult op de maatschappe-
lijke ladder. Zoek je maar een naam te verwerven onder de volke-
ren. Zoek maar bekend, groot, vol van eer en aanzien te worden. 
Doe dat maar”. Dat is dat bedorven vlees van ons, dat zo makkelijk 
wordt aangestuurd door de duivel. Die duivel die het ons wil influis-
tert, dat je het hier in de wereld zoeken moet, en dat je hier in deze 
bedorven, gevallen wereld nog wel een paradijsje voor jezelf kunt 
opbouwen. En weet je wat de wereldling zegt? Die zegt: “Ach, het is 
oorlog en ellende op allerlei plaatsen, maar als ik het maar goed 
heb, en als ik het maar naar mijn zin heb”. Dat is dat vlees van ons. 
Maar nu gaat de Psalmist door de Heilige Geest tegen zijn eigen 
vlees in bidden. En weet je, als je nu tegen je eigen vlees in bidt, 
dan bid je op God aan. Maar als je met je eigen vlees mee bidt, dan 
bid je bij God vandaan. De Psalmist komt al dichter en al dichter bij 
de Heere terecht. Moet je dan toch een stap zetten op God aan? 
Nee! Nee, maar omdat de Heere zo gaarne deze gebeden hoort, die 
Hij Zelf in het harte werkt, daarom treedt de Heere toe op de mens 
en op de zondaar. En Hij legt Zijn oor te luister, dicht aan het hart, 
dicht aan de mond. Want er is er misschien één die zegt: “Ik kom 
niet verder dan fluisteren, ik kom niet verder dan zuchten”. Dat 
hindert niets. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, en Zijn oren ho-
ren zelfs het gekir der jonge raven. Veel meer een zucht die uit het 
hart van een mens ontspringt: “Heere, maak mij bekend mijn einde”. 
De Psalmist zegt: “Breek mij maar af. Leer mij maar dat ik ijdelheid 
ben. Dat ik niets ben. Dat ik een voorbijgaande schaduw ben. Leer 
U mij maar hoe het werkelijk met mij gesteld is”. 
Je hebt met oudejaarsavond best weleens een preek over Psalm 90 
gehoord. Dat denk ik wel. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij 
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een wijs hart bekomen. Nou, dat is het Goddelijk tellen van je 
dagen, dat je beseft dat het haast voorbij is, dat het een afgaande 
schaduw is. De maat mijner dagen, vraagt hij, of de Heere hem die 
bekend maakt, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. 
Wil je daar al bij bepaald worden? Of niet? Vind je het eigenlijk alle-
maal nog wel best en denk je: “Nee, toe maar, laat mij nog maar een 
poosje genieten. Ik ben nog zo jong”. En een ander zegt: “Ik ben wel 
oud, maar tegenwoordig worden ze allemaal stokoud, dus ik heb 
nog even. En als ik onderhand op mijn ziekbed of op mijn sterfbed 
lig, dan zal ik eens naar God vragen”. Is dat het nog? Of heb je in je 
goede dagen…? Want die de Heere vroeg zoeken, zullen Hem 
vinden. Is het niet? Heb je in je goede dagen dit gebed weleens 
mogen bidden, omdat er geloof in je hart gewerkt is? Welk geloof? 
De Psalmist zegt het zo: “Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed 
gesteld”. Natuurlijk kun je je hand overdwars houden en dan kun je 
zeggen: “Nou ja, dat is toch een centimeter of tien, dat gaat nog 
wel”. Een handbreed, weet je wat dat is? Dan moet je hem maar 
eens anders houden, dan is het niet meer dan een anderhalf of twee 
centimeter. Zie, Gij hebt mij dagen een handbreed gesteld. En al 
word je tachtig, negentig, misschien wel honderd jaar, weet je wat 
de Psalmist ervan zegt? “Mijn leeftijd is als niets voor U”. En in dat 
gebed, gewerkt door de geloofsoefening, krijgt die Psalmist zo met 
de eeuwige God te maken, die God van Wie geschreven staat, dat 
duizend jaren in Zijn ogen zijn als één dag, en één dag als duizend 
jaren. Ach, en als hij met die God te maken krijgt, dan wordt hij al 
minder en al minder, al nietiger en al nietiger. Ben je ook weleens 
een keertje een niet en een nul geworden voor het aangezicht van 
God? Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat… O ja, we bou-
wen paleizen en koninkrijken op. Immers is een ieder mens, hoe 
vast hij staat, enkel ijdelheid. Dat is de prediking uit deze Psalm in 
beginsel vanmorgen. IJdelheid zijn wij. U en ik. En vandaag kan 
onze levensdraad worden afgesneden. Vandaag kan het voorbij zijn. 
Het is haast voorbij. Nog en even en wij zijn er niet meer. 
Dan gaat de Psalmist verder in onze tekst, om te verklaren wat hij 
nu bedoelt, te verklaren bij Geesteslicht, opdat wij ook nog op deze 
dag in 2011 door dat Woord onderwezen zouden mogen worden. 
De wandeling van de mens. 
Immers wandelt de mens als in een beeld. Hij noemt de mens en 
het leven van de mens in onze tekst een wandeling. Hij gaat verkla-
ren waarom hij dat een wandeling noemt. Hij stelt ons vanmorgen 
onszelf voor. Onszelf als in een wandeling, omdat het bestaan van 
de mens daarmee te vergelijken is. 
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Bij een wandeling… U hebt allemaal weleens gewandeld. Dan is er 
geen stilstand. Een wandeling, o ja, je kijkt eens om je heen. Je bent 
erg op de omgeving aan het letten. Het is zo mooi, ergens in een 
vakantieoord, de natuur is zo prachtig, je wandelt. Maar het gaat 
voorwaarts. Het gaat steeds een stapje voorwaarts. En elke stapje 
dat je zet brengt je dichter bij het einde van de wandeling. Daar kun 
je ook weleens aan toe wezen. Dat je zegt: “Ik ben zo moe gewor-
den, ik hoop dat ik weer dicht bij het hotel ben, dan kan ik eindelijk 
gaan zitten, eindelijk rust”. Begrijp je? Een wandeling gaat naar het 
einde toe. En zo is nu de mens in een wandeling. Wij zijn allemaal 
van een vrouw geboren, en zodra wij in de moederschoot ontstaan 
en het leven in ons is, dragen wij de kiem van sterven bij ons. Heel 
ons leven is een gang, een wandeling, op weg naar het graf, op weg 
naar het einde. De wandeling van de mens is een wandeling die zijn 
leven lang duurt, maar die zo ongemerkt gaat naar het eindpunt. 
Ongemerkt, zeg ik. Kijk eens om je heen in de wereld. Mensen die 
wandelen. Mensen die leven. Mensen die zich vermaken in het aller-
lei. En toch, en toch, ze rekenen er niet mee dat eenmaal dat leven 
eindigen zal. En zomaar plotsklaps komt dat einde, en ze worden 
door de dood overvallen. O ja, ze hadden zich net als de wandelaar 
in zijn wandeling o zo vermaakt in het leven. Ze hadden alles inge-
dronken wat er om hen heen te beleven, te zien en te ervaren was. 
En ze hadden er zoveel vermaak in, in dat aangename leven. En 
voordat ze er erg in hadden… Ja, voordat ze er zin in hadden, is dat 
leven tot een einde gekomen. Zo zijn er om ons heen al velen ge-
storven. Of niet? Heb je nooit over de begraafplaats gelopen? Heb 
je nooit eens een uurtje genomen, zomaar in de drukte van je agen-
da. Een uurtje genomen om eens langs die grafzerken te lopen, en 
die leeftijden, en die namen eens te bekijken. Op al die begraaf-
plaatsen, onder al die stenen, daar liggen zoveel mensen, die wel-
licht zo’n vermaak in d’r levenswandeling gehad hebben. Mensen 
met allerlei verwachtingen, begeerten en verlangens. En wat is er nu 
van over? Wat is daar nu van over gebleven? De wandeling van al 
die mensen is ten einde gekomen. En al die mensen zijn gestorven 
en ze zijn tot stof weer gekeerd. Ze zijn in de donkere kuil van het 
graf weggelegd. En met hun begraven zijn al hun verwachtingen van 
deze wereld en van het leven ten onder gegaan. Toen ze gestorven 
zijn hebben ze alles wat ze in die wereld hebben vast gehouden 
moeten los laten, en het is hun van de handen afgegleden, en het 
heeft ze geen enkele steun meer kunnen geven. En een ander heeft 
hun eer, hun naam, hun ambt, hun woning genomen. Een ander is 
in hun plaats getreden. Zodanig dat de Psalmist het in Psalm 103 
uitzegt: “Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer”. 
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En nu bent u en nu ben ik nog in de wandeling van het leven. Nu 
wou ik je vragen, of in die wandeling van het leven weleens stilstaat 
bij het einde van die wandeling? Of u daar weleens over nadenkt en 
eens een ogenblik rust neemt? Er staat in de Psalm af en toe dat 
woordje “sela”. Dat heeft u wel gezien. Niemand weet precies wat 
het betekent, dat woordje “sela”. Maar de meeste uitleggers zeggen: 
“Het is een soort rustmoment, het zal een aanduiding van een pauze 
zijn”. Zullen we die verklaring dan eens aanhouden vanmorgen. En 
dan eens met elkaar overwegen of wij ook in ons leven van die 
“sela’s” kennen. Van die ogenblikken dat we ons leven, maar ook 
ons leven voor het aangezicht van God, en ons leven in het licht van 
het einde en van de naderende eeuwigheid, overwegen zullen. 
Opdat we bepaald worden bij het einde. Dat is het wat de Psalmist 
bidt. Maak mij bekend mijn einde, en welke de maat mijner dagen 
zijn, dat ik wete hoe vergankelijk ik ben. Dat wil hij weten. En als je 
dat weet, hoe vergankelijk je bent, dan wordt je hele houding in dit 
leven zo radicaal anders. Is het niet? Kun je dan nog op gaan in al 
de dingen van deze wereld en van de tijd? Kun je er dan nog hele-
maal in ademhalen en in leven? Of is er iets anders dan in je leven 
gekomen? Want dat is het tweede. 
De wandeling van de mens wordt door de Psalmist genoemd: de 
wandeling in een beeld. Onze tekst zegt: “Immers wandelt de mens 
als in een beeld”. Wat is een beeld? Er staan op zoveel plaatsen 
beelden. Grote mannen zijn er geweest in de geschiedenis. Toen ze 
gestorven waren is er een beeld voor ze opgericht. Dat beeld heeft 
hun uiterlijk mee gekregen. De gelaatstrekken zijn er in gebracht. En 
toch, er zit geen hart in. Dat beeld is een dood en een statisch ding. 
Dat staat er maar te staan. Het heeft geen last van de koude. Het 
gevoelt de hitte niet. Het bekommert zich niet om stormen en om 
winden. O nee! 
Nou, en zo stelt de Psalmist ons ons leven voor. De wandeling van 
de mens als in een beeld. Waar je je ook mee ophoudt, zegt de 
Psalmist, het is niet anders dan het leven in een beeld. Waarom? 
Omdat wij net zo zijn als die beelden. En omdat we ons niet 
bekommeren om dat naderende oordeel van God. Omdat we zo 
harteloos zijn in ons leven voor het aangezicht van die almachtige 
Heere. Omdat we ons niet druk maken over ons naderende einde 
en dat de dood ons eens zal komen halen. Omdat we ons geen 
zorgen maken over hoe het zijn zal als de tijd er niet meer is en het 
eeuwigheid geworden is. We zijn mensen die ons gedragen als een 
beeld, zonder geest en leven. 
Het kan wel heel wat lijken, maar het is hout of steen of brons. Meer 
is het niet. Kijk, dat is de mens van nature. Naar ziel en lichaam 
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beide. Ja, naar het lichamelijke is het zo. Want een mens rekent er 
niet mee dat al het gepronk in de wereld eenmaal zal verdwijnen in 
het graf. Of rekent u er al mee, dat als u ’s morgens in de spiegel 
kijkt, dat u weet: nog even en dit lichaam zal er niet meer zijn. Het 
zal weggelegd zijn in ’t stof, om weer te keren tot stof. Heb je zo 
weleens naar een grijze haar en naar een rimpel in het gezicht 
gekeken? Het zijn tekenen van het naderende einde. Of ben je altijd 
nog zo’n mens die pronkt en die praalt met dat wat voorbij gaat? 
Waar is de roem van de dode gebleven? Wie kan zich de gezichten, 
misschien wel de fraai opgepronkte lichamen nog voor de geest 
halen van al die mensen die in die graven liggen op al die begraaf-
plaatsen? Wie zal over vijfentwintig, over vijftig, over honderd jaar 
nog aan één van ons terug denken? Wie zal dan nog weten wie wij 
geweest zijn? Wie zal ons dan nog eren en roemen, om allerlei wer-
ken hier op deze wereld verricht? En al zal dat zo zijn, wat hebben 
wij daar zelf dan nog aan, als dat er is? 
Maar dat is niet alleen in het natuurlijke, in het lichamelijke leven zo. 
Ook al het geestelijke gepronk is de verdwijning nabij. Dat geeste-
lijke gepronk, wat heel wat lijken moet. Daar zit een mens, die leest 
goeie, stichtelijke boeken. Daar zit een ander, die net als de fari-
zeeën op de hoeken der straten staande bidt. Er is er een die zich 
van grote en grove zonden onthoudt. Er is een ander die een mild-
dadig hart aan de dag legt. Er is er een die bekommerd is om de 
zuivere waarheid en om de rechte inrichting van het leven. En toch, 
en toch, nooit werkelijk tot leven gekomen. 
Ja, zeg je, maar ik heb weleens een overtuiging gehad. Is het over-
gewaaid? Een ander zegt: “Ik heb weleens een klop in mijn geweten 
gevoeld?” Heeft het je gebracht tot God dan? Als het alles niets uit-
werkt, als het geen enkel doel bereikt heeft, het zal zijn dat het geen 
dageraad heeft. Ook al je geestelijke gepronk, ook het leven als een 
onwedergeborene, misschien wel in het zwartste pak wat er te vin-
den is, zal geen dageraad hebben. De wandeling van de mens is 
een wandeling als in een beeld. Daarom, onderzoeken wij onszelve 
nauw. Al hebben we voor onszelf zoveel tekenen van het waar-
achtige geestelijke leven. Onderzoeken wij onszelf nauw nu het nog 
de tijd is, nu het nog het lieflijk heden van de genade Gods is, of we 
in het geloof zijn. Of we nu niet zijn als een beeld, prachtig opge-
tuigd en opgepronkt aan alle kanten. Maar of we werkelijk leven aan 
onze ziel kennen. Misschien dat we onszelf moeten wegzetten als 
een strootje en als een nietszeggend grassprietje ergens in een 
hoek. Maar als er maar een hart in klopt waar God van weet. Dat is 
het toch! Of niet? Dat is het toch! Onderzoeken wij onszelf nauw, 
zegt het Woord, of we in het geloof zijn. 
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Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij 
ijdellijk. Ik heb het u verklaard, of dat nu in het natuurlijke of in het 
geestelijke is, men brengt bijeen, en men weet niet wie het naar zich 
nemen zal. Waarom staat dat er? Ja, zeg je, als ik sterf, dan blijven 
mijn goederen achter, mijn huis wordt verkocht en mijn erfgenamen 
gaan er met de centen vandoor, en al mijn mooie spullen, ja, die krij-
gen een nieuwe eigenaar. En ik weet dat niet. Men weet niet wie het 
naar zich nemen zal. Ja, dat is waar. Maar het betekent meer. Het 
betekent iets diepers, iets geestelijks. 
Weet je wat het is? Er staat dit: Als je in het geestelijke zoveel hebt 
moeten lijken en schijnen, terwijl het niets was. Men weet niet wie 
het naar zich nemen zal. Dat staat tegenover het waarachtige leven, 
waar de Heere van weet, wat de Heere Zelf gewerkt heeft. Want 
waar Hij van weet, daar weten we wel van wie het naar zich nemen 
zal. Want dat werk waar Hij van weet, dat zal Hij Zelve tot Zich ne-
men, opdat het in eeuwigheid bij Hem zal mogen zijn. 
Dat is het derde nog, maar we gaan eerst samen zingen, Psalm 103 
het 7e vers. 
 

Geen vader sloeg met groter mededogen, 
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
Dan Isrels HEER' op ieder die Hem vreest. 
Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten; 
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

 
Ja, dat zegt de Psalmist dan maar zo: “Men brengt bijeen”. En de 
Psalmist heeft alleen maar in moeten leveren. Heb je ook al in moe-
ten leveren? Ben je ook al minder en minder geworden voor God? 
En heb je je uiteindelijk ook nog zelf uit moeten leveren? Waar al die 
mensen ook op hoopten, in de wereld, in de kerk, in de godsdienst. 
Waar al die mensen ook op hoopten, wat ze ook op deze wereld 
vonden om zich op de been te houden. De Psalmist zegt: “Ik heb 
niets meer”. En nu… Dat is een punt. Dat is een moment. Dat is een 
radicale omkering. Nee, eerder niet. Nee, zegt de Psalmist, ik kan je 
zo goed verklaren hoe een mens in elkaar zit, omdat ikzelf ook zo in 
elkaar zit, omdat ik dat leven ook zo ken, omdat dat mij ook in het 
bloed zit, omdat ik ook zo graag bijeen breng, omdat ik ook zo graag 
woel in deze wereld. Maar van alles afgebracht komt een mens op 
het moment dat hij zich uit moet leveren. Wat een zalig uur. 
Nou, zeg je, zo zalig was het niet. Ik ging stervende stervende ten 
onder. Ik was helemaal niets meer. Ik had niets meer. Het zou ook 
nooit meer wat worden met me. Ik had niets meer om me voor God 
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op de been te houden. Ik ging bukkende onder Hem. En toen, ik 
was zinkende in een nacht van eeuwig omkomen. Er was voor mij 
geen verlossing meer. Er was voor mij geen troost meer. 
Maar als het dan de Heere behaagt om in die weg van afsnijding, 
om in die weg van afbraak van jezelf je weleens voor de wanhoop te 
behoeden en je een zicht te geven op Wie Hij nu wezen wil voor een 
mens. Een mens! Weet je nu wat een mens is? Een kaalgestroopt 
en afgepeld wezen. Dat is een mens. Waar al die opsmuk nu van af 
is. Want die zichzelf nog oppronkt, die is geen mens, maar die wil 
zich nog als een god voordoen. Maar nu een mens waar de val je 
gelaten heeft. Een mens zonder enige deugd of gerechtigheid. Dat 
is een mens. En de Heere wil zo’n mens nu aanzien. En in die 
bange nacht van mijn leven roep ik het uit: “Is er nog een weg om 
aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te ko-
men?” Toen het zo’n bange nacht werd in je ziel, wist je toen een 
weg? Had je toen een uitkomst? Lag het al klaar in de buffetkast? 
“Als die nood komt, dan pak ik dat er bij en dan heb ik dat om voor 
God aan te kunnen dragen”. Nee, zeg je, toen het zo bang werd in 
mijn leven, toen was er nog maar één mogelijkheid. En die ene 
mogelijkheid was dat God in ontferming op mij neer zou zien. Maar 
dat kon voor mij niet bestaan, zeg je, want ik was de grootste der 
zondaren en de minste van alle heiligen. Het was de onmogelijkste 
onmogelijkheid dat er nog aan mij barmhartigheid geschieden zou. 
En toch… Ja, zeg je, je bent me voor. En toch, ik kon niet bij Hem 
wegblijven. Ik zal mijn Rechter om genade bidden. Toch bleef ik 
kruipen voor Zijn heilig aangezicht. Want er was diep in mijn ziel, ja, 
ik kon het in die nacht niet benoemen, maar er was toch diep in mijn 
ziel zo’n hoop en zo’n verwachting dat de Heere toch nog naar mij 
om zou zien. Ik werd als het ware ondersteund en behoed voor de 
diepe val van de wanhoop. Ik werd bewaard door Hem bij Hem. Ja, 
daar kroop ik in die zwarte nacht. Ik zat volledig in de klem, in de 
fuik gelopen. Ik stond met mijn rug tegen de muur, en overal zag ik 
de lopen van die pistolen op mij gericht, want het eeuwig oordeel 
Gods zou over mij losbranden. Als er nog een uitkomst komen moet, 
dan is het van Boven af. Dan is het daar vandaan. 
Dat is het wat de Psalmist roemt en noemt. En nu, wat verwacht ik? 
Tegenover al die anderen. Want weet je, je kunt je ophouden met de 
massa, maar als het over God gaat in je leven, dan wordt het een 
persoonlijke zaak. 
En nu, wat verwacht ik? Waar vandaan nog, Psalmist? O Heere, 
alleen nog op U. Mijne hoop die staat op U. Kijk, hij was van alles 
afgebracht. O ja, natuurlijk, opknapwerk, dat had geen enkele zin 
meer. Hij was een totaal verbroken en verslagen mens. Dat was za-
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ligmakende genade aan zijn ziel gewerkt. Ben je ook zo’n mens, die 
het zeggen moet: “Wil het voor mij en met mij ooit nog goed komen, 
dan moet het van Hem zijn, dan moet het daar vandaan komen”. En 
ben je er ook achter gekomen, dat alles wat je zelf aanbrengt toch 
niet bestendig is, en dat wat God geeft eeuwig bestaan zal. Ben je 
ook al zo’n voorwerp geworden die wacht op de Goddelijke bemoei-
enis? De Heere is allang met je bezig. Maar vooruit, ik zal je niet 
strelen. Dat weet je niet en dat zie je soms niet. Maar toch, ben je 
ook zo’n mens die wacht op de bemoeienissen van de almachtige 
God? 
Hoe weet ik dat?, zeg je. Nou, dan ken je de rest van de Psalm ook. 
De Psalmist zegt: “En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop is op 
U”. Je hebt dus echt niets meer mee te brengen, Psalmist? Jawel, 
zegt hij, ik heb nog wat. Wat heb je dan? Ik heb overtredingen. En ik 
vraag aan U, o Heere, verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij 
niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond 
niet opendoen, want Gij hebt het gedaan. Verlos mij van al mijn 
overtredingen. 
Is dat ook een zaak in je leven, dat je zonden vergeven moeten 
worden? Is dat de worsteling van je ziel voor het aangezicht van 
God? Als ik niet alleen de schuldbrief, maar ook de vrijbrief maar 
van Hemzelf ontvangen mag. Als mij maar van de hemel af een 
Goddelijk pardon, een verlenen van gratie te beurt mag vallen. Is dat 
het waar het over loopt? Het zijn mijn zonden die de scheiding 
maken tussen U en mijn ziel. En die overtredingen moeten ver-
zoend worden. Maar onze overtredingen verzoent en zuivert Gij. Dat 
zegt het Woord van God. Maar nu met de Psalmist mee er naar 
verlangen, dat dat in de bevinding van je ziel mag worden toegepast 
aan je eigen hart. Want nu, hoe is het nu dan met de Psalmist? Wel, 
ik lig onder de plaag, zegt hij. En de bestrijdingen van Uw hand zijn 
er dag en nacht. Dat oordeel, dat oordeel beukt maar op mijn ziel. 
Neem Uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding 
Uwer hand. O ja, en zelfs alles wat zijn vijanden hem aandoen is 
niet anders dan de plagen des Heeren, de slaande hand van God. 
In alles merkt hij op dat God met hem doende is, en dat Hij met God 
alleen te maken heeft. Dat het de mensen niet zijn die hem alles 
aandoen, maar dat de Hemel het is die het doet. Kastijdt Gij iemand 
met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet Gij zijn bevalligheid 
smelten als een mot. 
Nog even, nog even en ik ben verdwenen. Immers is een ieder 
mens ijdelheid. Sela. Het is net of de Psalmist tot rust komt. En in de 
rust bidden mag door de oefening van de Heilige Geest. Hoor, Hee-
re, mijn gebed en neem mijn geroep ter ore. 
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Ja maar, Psalmist, God kan jouw geroep toch niet ter ore nemen, 
want je hebt toch alleen maar schuld! Jazeker, zegt de Psalmist, 
maar dit durf ik vragen, omdat de Heilige Geest mij niet alleen 
bidden laat, maar omdat de Heilige Geest mij ook een zicht op 
Christus geschonken heeft, Die alleen voor God de gerechtigheid 
voor mij teweeg brengt. Het is op grond van het Offer van Christus 
dat ik tot de Heere roep. 
Heb je zo je gebed weleens beëindigd: “Om Jezus’ wil”. En dan niet 
uit gewoonte en uit sleur, maar omdat dat waarheid werd in je ziel. 
Heere, het kan alleen op grond van Zijn Borgtochtelijke arbeid. 
Hoor, Heere! Het is als het ware net of de Psalmist niet meer aan 
een goede uitkomst twijfelt, maar het slechte is voorbij gegaan. In 
Christus is God een horend en vergevend God. Zwijg toch niet tot 
mijn tranen, want Uw werk is in mij. Daarom zegt hij: “Ik ben een 
vreemdeling bij U”. Een vreemdeling op deze wereld. Zo anders dan 
de mensen om me heen, die in zichzelve nog voortgaan. Ik ben een 
vreemdeling. Ik kan met hen niet meer over de straat. Maar ik ben 
een vreemdeling bij U. Dat komt omdat Uw werk in mij gewerkt is. 
Een bijwoner, gelijk al mijne vaders. Wendt U van mij af. Vraagt hij 
nu of de Heere gaat? Nee, weet je wat de Psalmist vraagt? Wendt U 
in Uw toornigheid van mij af. Dat ik mij verkwikke, eer dat ik heenga 
en ik niet meer zij. 
Hoe kan God Zich in Zijn toornigheid afwenden? Dan alleen als in 
dat dodelijkst tijdsgewricht dat kruis van de Middelaar hoog wordt 
opgericht. De Heere kan Zich alleen in Zijn toorn van de mens af-
wenden en in Zijn gunst en barmhartigheid tot de mens wenden als 
die lieve Heere Jezus Christus, die Borg van Golgotha, wordt thuis 
gebracht, wordt toegepast, Zijn gerechtigheid de uwe gemaakt 
wordt. Dat je het zien, weten en geloven mag dat Hij voor u gegaan 
is in de bange nacht van dat Goddelijk rechtvaardig oordeel, daar ik 
anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als het gebeuren 
mag dat de druppels van het bloed van Golgotha’s kruis mogen ko-
men, en op je arme, doodschuldige, inktzwarte ziel mogen vallen. 
Dat op grond van het offerwerk van Christus de weg is vrijgemaakt 
tot het Vaderhart van God. En dat vanwege die goedheid des Hee-
ren je nog dit er bij mag zeggen, dat ik mij verkwikke. Verkwikke als 
in een oase. Bij mag komen om op te ademen in deze pure lucht 
van die vrije, soevereine genade Gods. Dat ik mij verkwikke, eer dat 
ik heenga en ik niet meer zij. 
Sterven zal ik, zegt de Psalmist. Maar het is voor mij niet erg meer. 
Ik zal niet meer zijn. Alle rampen en noden, alle nachten en doden 
ten einde, en ik niet meer zij in dit tranendal. Ik was hier toch maar 
een vreemdeling en een bijwoner. Maar als ik hier niet meer zal zijn, 
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dan ben ik niet verdwenen, zegt de Psalmist. Nee, dan ben ik eeu-
wig bij U, en mag ik daar nu de voorsmaak van proeven aan deze 
kant van het graf. Mensen, dan kan de zwaarste last tot een licht 
pakje worden. Dan kan de zwaarste last weleens makkelijk te torsen 
zijn. Dan mag het ook weleens wezen in het geloof: het is maar een 
verdrukking van tien dagen. Het is haast voorbij. Nog eventjes en de 
strijd mag worden afgelegd. En de eerkroon mag worden opgezet, 
om die van je hoofd te nemen en voor Christus’ voeten neer te wer-
pen. Wat zul je een haast hebben in die eeuwigheid, om dat te 
doen. Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed. 
Nu kan het voor zo’n bedorven vat als de Psalmist. Voor zo’n mens 
die niets meer heeft dan alleen nog een hoop op Hem. Dan kan het 
voor u toch ook?! Of niet? Dan mag er niet eentje weg gaan en 
zeggen: “Voor mij kan het niet meer”. Wel waar, het kan wel. Het is 
nog tijd. En je was vanmorgen nog onder de bediening van het 
Woord. 
“Maar ik kan niet zo met het hart bidden als de Psalmist”. 
Dan doe je het maar met je verstand. Ook best. Waarom dan? Ga je 
ons dan aanpraten dat we aan het werk moeten? Nee, maar het 
moet maar nood worden in je leven. Dan ga je liever met je verstand 
bidden, dan dat je helemaal niet bidt. Zo is het toch! Om deze zaken 
te mogen kennen met hoofd en hart, aan je ziel toegepast. 
Voor God rechtvaardig, in Christus. Dat is het werk dat God doet 
aan deze kant van het graf. In al die verkorenen, die van de verkie-
zing niet weten, o nee, daar begint het niet mee. Maar die de roe-
ping in d’r leven gehoord hebben, en die van d’r plek hebben moe-
ten komen, om op God aan te gaan, door Hemzelf geleid, door de 
wondere en krachtige werking van Zijn Heilige Geest. 
En ik zal roemen in een drie-enig God alleen. O Vader, Gij Die mij 
verkoren hebt van voor de grondlegging der wereld; o Zoon, Gij Die 
mij gekocht hebt met Uw dierbaar bloed; o Heilige Geest, Gij Die mij 
leidt door deze aardse woestijn, naar het erfgoed daar Boven, naar 
het Vaderlijk huis. 
En Mac Cheyne zei, geoefend door de Heilige Geest: “Ge-storven 
voor mij, zal dan nog mijn zwanenzang zijn”. 
Is dat ook uw einde? 
 

AMEN. 
 
 
Dankgebed. 
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Slotzang Psalm 118 : 3 
 

Ik werd benauwd van alle zijden, 
En riep den HEER' ootmoedig aan; 
De HEER' verhoorde mij in 't lijden, 
En deed mij in de ruimte gaan. 
De HEER' is bij mij, 'k zal niet vrezen; 
De HEER' zal mij getrouw behoên; 
Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 
Wat zal een nietig mens mij doen? 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


