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Predikatie over Psalm 32 vers 1 en 2 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 20 januari 2013 
 
 Zingen Psalm 51 : 4. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 
 Schriftlezing Psalm 32 
 
  1 Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtre-
ding vergeven, wiens zonde bedekt is. 
  2 Welgelukzalig is de mens dien de HEERE de ongerechtigheid 
niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 
  3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen 
den gansen dag. 
  4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd 
veranderd in zomerdroogten. Sela. 
  5 Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte 
ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor 
den HEERE. En Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. 
  6 Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in 
een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. 
  7 Gij zijt mij een Verberging, Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij 
omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. 
  8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; ik 
zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. 
  9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen 
verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het 
tot u niet genake. 
10 De goddeloze heeft vele smarten; maar die op den HEERE 
vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. 
11 Verblijdt u in den HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en 
zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 32 : 1 en 4. 

 
Met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest in 
deze morgen Psalm 32, en dan met name vers 1 en 2, waar het 
Woord van God en onze tekst luidt: 
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  1 Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens over-
treding vergeven, wiens zonde bedekt is. 
  2 Welgelukzalig is de mens dien de HEERE de ongerechtig-
heid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 
 
Om naar aanleiding van deze woorden stil te staan bij drie gedach-
ten. 
 

1e. De roep om vergeving. 
2e. De daad van vergeving. 
3e. De grond onder de vergeving. 

 
Een onderwijzing van David in deze morgen. Als er staat “Een on-
derwijzing”, dan betekent dat, dat u en ik, wij allen, met al de moge-
lijke aandacht die we op kunnen brengen, naar dat onderwijs heb-
ben te horen. Waarom? Omdat hij die onderwijs geeft, kennis van 
zaken heeft. Dat is in het natuurlijke leven ook zo. Iemand die geen 
kennis van zaken heeft, kan geen onderwijzer wezen. Wat zal 
iemand te hebben onderwijzen, die zelf de zaak niet heeft doorge-
maakt, die zelf niet met de zaak bekend gemaakt is. Als hier staat 
“Een onderwijzing van David”, dan betekent dat, dat David achter de 
zaak staat die in dit lied aan de orde komt, dat hij bekwaam is om 
dat onderwijs te geven. Daarom is het ook dat er zaken in die Psalm 
staan, waarvan een natuurlijk mens zou zeggen: “Nee, zo zit het nu 
net niet”, maar dat hij die achter die zaak staat, zeggen kan: “En zo 
is het toch wel”. Want hij die achter de zaak staat, beziet alles zo 
geheel anders. Je zult maar op de weg zitten, dan zie je slechts dat 
wat voor ogen is en wat om je heen gebeurt. Maar je zult de weg 
maar afgelegd hebben en terug zien op de weg, dan staat het in een 
heel ander perspectief, in een heel ander licht. 
Een onderwijzing van David. Ofwel, een leerpsalm, een leergedicht. 
Wenst u naar dat onderwijs te horen? Wenst u in deze dag geleerd 
te worden? Ik kan het ook zo zeggen: Ziet u er naar uit om in deze 
dag uw persoonlijk leven langs de lat van dit Schriftwoord te leggen? 
Begeert u te zien hoe ver u mee kunt in het onderwijs van deze 
psalmist? Bent u een mens die het zegt: “Heere, zie of er bij mij een 
schadelijke weg is en leid mij alstUblieft op de eeuwige weg”? Of 
bent u een mens die zegt: “Nee, niemand mag aan mijn godsdienst 
en aan mijn vermeende bekering komen. Niemand mag vragen stel-
len in mijn bestaan. Ik wens vast te houden wat ik heb”? Of zegt u: 
“Laat ik er maar liever aan geven alles wat ik heb, als ik er de waar-
heid maar voor terug krijg. Als ik het mij alles ingebeeld heb, mag 
dan de waarheid van het Woord mij stil zetten in deze dag. Als daar 
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het Godswerk in mijn leven gevonden wordt, mag het dan wezen 
naar het Woord”. Want de Heere werkt altijd naar Zijn Woord. En 
denk er goed om, dat is een kenmerk van een mens die op de 
leerschool van de Heilige Geest is geplaatst. Die wenst eerlijk be-
handeld te worden. Die kan zich met de leugen of met de inbeelding 
niet langer op de been houden op de leerschool van de Heilige 
Geest. En daar klinkt dan die onderwijzing. Want onderwijs hoort 
thuis in een school. Op de leerschool van de Heilige Geest wordt er 
geluisterd naar de onderwijzing van David. 
Dat is een mens, David. Daarom is het feitelijk Davids onderwijzing 
helemaal niet. Maar dit, wat David hier neer mag schrijven, ge-
oefend door de Heilige Geest, dat is dat wat God aan zijn ziel 
gedaan heeft. Dus het is feitelijk het onderwijs van God, wat David 
mee heeft mogen maken, door heeft mogen maken. 
Hoe heeft David de inhoud van dat lied geleerd eigenlijk? Wel, de 
verklaarders zeggen: “Psalm 32 is evenals Psalm 51 een vrucht van 
de ontdekking op het woord van Nathan”. Psalm 32 en Psalm 51 
moeten allebei geplaatst worden in het licht, in het perspectief van 
de zonde van David: het overspel met Bathséba en de moord op 
Uria. Het moet gezien worden in het licht van het leven van David, 
dat hij het na die zonde zo lang zonder de Heere heeft kunnen stel-
len en niet tot de ware boetvaardigheid is gekomen. Het moet ge-
zien worden in dat perspectief, dat David zichzelf heeft kunnen 
handhaven en op de been heeft kunnen houden. Totdat God in-
greep. Want de Heere is terug gekomen op die zonde. De Heere 
heeft Zijn stem laten horen en Zijn kracht laten gevoelen. Dat is ook 
een zegen! Als de Heere een mens niet eindeloos, ja tot in de dood 
laat door gaan in zijn zonde en in zijn ongerechtigheid. Dat een 
mens, terwijl hij aan alle kanten zondigt, dat betekent: de vrede met 
God mist, zich in een godsdienst op de been weet te houden, en 
straks voor een vreemde God verschijnt. Het is een zegen als de 
Heere Zijn stem laat horen aan deze kant van ’t graf. Daarom zegt 
de psalmist ook: “Welgelukzalig”. Dat betekent: die is in het bezit 
gekomen van het hoogste en het eeuwige geluk. Want dat is zalig-
heid, het hoogste en het eeuwige geluk. En die is welgelukzalig. Dat 
betekent: er is geen geluk dat dat geluk kan overstijgen. Dat is de 
hoogste mate, de hoogste trap van het geluk. Die mens is welgeluk-
zalig die dat mee mag maken, dat God hem tegen komt. 
En wij mensen wezen die God maar uit de handen willen blijven. En 
wij maar mensen wezen die het het liefste maar hebben dat God 
ons met rust laat. En wij maar mensen wezen die ons met een ijdel-
heid op de been houden, zonder de waarheid te zien. En als daar 
die knepen in het geweten zijn, en als je weleens een keer wakker 
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ligt vanwege je daden die niet zo goed waren, dan heb je allerlei 
redmiddelen. De een praat het goed en zegt: “Nou ja, we zijn toch 
een keer allemaal zondaren. Kan ik er wat aan doen!” De ander 
zoekt het te bedekken met wat goede werken. Die zegt: “Ach ja, ik 
heb wel gezondigd, maar daarna heb ik toch om vergeving ge-
vraagd, dan is het toch ook weer opgelost”. Die gaan er nog zo 
goedkoop mee om, is ’t niet? 
Maar hier gaat het over een volk dat niet meer goedkoop met de 
zonde heeft kunnen handelen. Als dat nu in uw leven waarheid ge-
worden is, dat zonde zonde geworden is, dat je er niet meer goed-
koop over kon doen, maar dat dat gewicht heeft gekregen, dat dat is 
gaan drukken. Als je dan dat woord hoort “welgelukzalig is hij”, wat 
zeg je dan? Dan zeg je: “Nee, juist niet welgelukzalig”. Hoe zit het 
dan eigenlijk met je? Je zegt: “Ik ben de ongelukkigste van alle men-
senkinderen”. Waarom? “Omdat mijn hele bestaan vijandschap is 
tegen God. Omdat ik de Heere, mijn Schepper, buiten de deur van 
mijn leven heb gehouden. Omdat het mijn zonden zijn die de oorlog 
maken tussen God en mijn ziel. Ik ben helemaal niet welgelukzalig. 
Ik ben zo ongelukkig, omdat ik heenreis naar de eeuwige nacht”. 
Heb je weleens moeten klagen, mensen? Moeten klagen. Een ver-
klaarder zegt terecht in het licht van deze Psalm: “Een mens die nog 
nooit over zijn zonden geklaagd heeft, is geen mens. Een mens die 
nog nooit stilgezet is onder God, is gelijk als de beesten”. Welke 
beesten? De beesten die door de psalmist worden genoemd in het 
lied. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen 
verstand heeft. Gedraag u niet zo verstandeloos als die beesten, 
welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet gena-
ke. Die worden gebreideld met toom en gebit, opdat de mens veilig 
zou zijn, opdat die beesten niet tot de mens zouden genaken. Die 
hebben toom en gebit nodig. Laat zulk een dwang voor u niet nodig 
wezen, zegt de psalmist. Want wie God verlaat, heeft smart op 
smart te vrezen. Die nog nooit over zijn zonden geklaagd heeft, is 
geen mens. 
Moet u klagen over uw zonden? Moet u klagen over uw bestaan? 
Welgelukzalig is hij… Zie je dat? De psalmist wijst hem persoonlijk 
aan. Hij! En in het tweede vers: “Welgelukzalig is “de mens”. Die, die 
ene. Er staat niet: ‘Welgelukzalig is de mensheid”, omdat Jezus toch 
voor alle zonden gestorven is, ofzo. Dergelijke goedkope moderne 
theologie vindt u in de Bijbel niet. Nee, het gaat hier over persoon-
lijke zaken, persoonlijke zondaren, persoonlijke mensenkinderen, 
die het zelf zijn in het aangezicht van God. 
En u? En ik? Welgelukzalig is hij. Welgelukzalig is de mens. Is er 
een mens in de kerk vanmorgen? Als u mens bent, dan wordt uw le-



 5 

ven door één zaak gekenmerkt. Weet u wat dat is? Dat is de roep 
om vergeving. Die geen mens is, roept niet om vergeving. Die wel 
mens is, roept wel om vergeving. Wie mens is, die weet dat hij van 
Adam komt. Die weet dat hij uit de aarde genomen is. Die weet dat 
hij tegen God is opgestaan. Die weet van de diepe val in Adam. Die 
weet het dat de schuld aan deze kant ligt en niet aan Gods kant. 
Hebt u dan een eertijds, dat u niet over de zonde klaagde? Dat u 
niet uzelf aan moest klagen bij God. Dat u geen schuld in eigen boe-
zem vond. Is er zo’n tijd geweest? Bij de psalmist wel. Daarom zegt 
hij: “Welgelukzalig is hij, die wel zondaar voor het aangezicht van 
God mag wezen”. Omdat dezulken een zaak te beurt valt die al die 
anderen, die geen zondaar voor het aangezicht van God zijn, niet te 
beurt valt. Nee, want wat dezulken te beurt valt, die nooit tot die 
werkelijkheid komen, nou, dat is een vreselijke zaak. Dat is het 
grootste ongeluk. Die zijn ongelukzalig. 
Want de psalmist zegt: “Toen ik zweeg…” Toen ik in een tijd leefde 
dat ik mijn mond niet open deed in belijdenis voor het aangezicht 
van God; toen ik dagen achtereen over alles kon praten, behalve 
over de werkelijkheid van mijn bestaan. Toen ik zweeg. Toen werd 
mijn leven als het ware afgebroken. Toen werd ik zo gaandeweg 
een levend lijk gelijk. Dat zegt hij eigenlijk. “Toen ik zweeg, werden 
mijn beenderen verouderd, in mijn brullen de ganse dag”. De Heere 
deed mij uitdrogen. De Heere deed mij opdrogen. Ik werd verou-
derd. Ja, het werd aan mij gezien dat ik aan het aftakelen was. “In 
mijn brullen de ganse dag”. Wat heb ik overal over geklaagd. Wat 
was het leven mij tegen. Wat was het lot mij tegen. Dat! Wat ging 
alles precies tegen mijn zin in. Wat raakte ik verbitterd. Wat raakte ik 
bedroefd over de gang die ik had te gaan. Toen ik zweeg. 
Maar nu achteraf, nu de psalmist achter die zaak staat en onderwijs 
kan geven, zegt hij: “Toch was in die tijd God al met mij bezig”. Daar 
ligt al een onderscheid. Want er zit hier een mens, die zegt bij zich-
zelf: “Ik zwijg ook. Ik zal geen belijdenis van mijn zonden doen, want 
het valt met mij nogal mee, en ik heb het er nog niet zo slecht van 
afgebracht”. En je leven bloeit, groeit en fleurt. Je hebt alles wat je 
hart begeert. Er is niets wat je tegen zit. Er zijn geen verdrukkingen. 
Er is geen moeite in je bestaan. Nou, dat is geen best teken, zegt de 
psalmist. Dat is helemaal geen best teken. Dat kon er weleens een 
teken van zijn dat de Heere je aan jezelf over laat, dat Hij je over 
geeft aan het goeddunken van je eigen boze en verdorven hart. 
Bij mij was het anders, zegt hij. En er zit een mens die zegt: “Ik ben 
een gebrokene, ik ben een uitgedroogde. Dat leven is mij inderdaad 
in alles tegen geweest”. Zie dan naar mij, zegt de psalmist. Toen ik 
zweeg, ik, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Waar 
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is dat een teken van, dat zijn beenderen verouderd werden? Dat 
God niet zweeg, maar dat God sprak. Niet alleen in woorden, maar 
ook in Zijn handelen, in Zijn daden. Mijn beenderen werden wel ver-
ouderd in mijn brullen de ganse dag. Ja, het was geen aangename 
gang, maar achteraf doe ik deze belijdenis, zegt David: “Want Uw 
hand…” U deed het. U! Het was het lot niet. Het waren de omstan-
digheden niet. Het was de gang van het leven niet. Het was Uw 
gang met mij, omdat U mij wilde hebben op die plek waar ik zijn 
moest, omdat U mij wilde doen roepen om vergeving, omdat U mij 
wilde laten openbaar komen als een arm, ellendig, naakt en hulpe-
loos zondaar. Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. 
Wat betekent dat “zwaar op mij”? Dat betekent dit: Gods hand was 
aan het duwen. Waar duwt die hand van God naar toe? Wat denkt 
u? Weet u waar naar toe het is? Die hand van God duwt naar be-
neden, duwt in het stof, duwt in de vernedering. Moet je zien hoe de 
psalmist openbaar komt. Als een hater van vrije genade. Dat hij met 
alle kracht en macht die in hem is, heeft geprobeerd op de been te 
blijven, zich tegen die zwaar drukkende hand zich te verzetten. Moet 
je zien hoe de psalmist openbaar komt, als een mens die aan de 
kennis van Gods wegen geen lust heeft. Maar zie ook hoe daar het 
vrijmachtig welbehagen van God door gaat, door trekt. Als God een 
mens op het oog heeft, als de Heere u op het oog heeft, dan kan het 
langer of korter duren, maar Hij zal u krijgen op die plaats waar Hij u 
hebben wil. Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap 
werd veranderd in zomerdroogte. Ja, vanzelf, want hoe hevig de 
psalmist zich ook verzette, het heeft hem zoveel kracht en zoveel 
moeite gekost. Er bleef niets van hem over. Want wie zal kunnen 
strijden tegen God?! Wie zal kunnen overmogen tegen Hem Die de 
Regeerder is van hemel en van aarde?! Het was Uw hand, zegt hij 
achteraf. 
Het is feitelijk een danklied. Het is niet zo schoon dat de psalmist 
terug moet zien op zo’n tijd “toen ik zweeg”. Maar het is wel schoon 
dat hij terug mag zien, dat zelfs in die tijd dat hij zweeg het Gods 
hand was die zwaar op hem was, dag en nacht. Dus dat betekent: in 
heel het leven was al de levensvreugde er uit gegaan. Al de levens--
vreugde was als levend sap weg gelopen. 
Dan staat er “sela”. De verklaarders zeggen: “Het is toch in het licht 
van dit lied wel helder, dat sela hier een ogenblik van rust is”. Een 
moment van overwegen. De psalmist is stil gezet en hij heeft zijn 
hele bestaan terug gekregen. Ken je dat? Ken je zo’n tijd dat je 
zweeg, maar dat God je drukte? Ken je dat, dat je geprobeerd hebt 
ten bloede toe tegen te staan? Ken je dat, dat je jezelf hebt willen 
handhaven, op de been hebt willen blijven? Uw hand dag en nacht 
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zwaar op mij. Ken je dat, dat al de vreugde uit je bestaan was weg 
genomen, dat het allemaal met droefheid gepaard ging? Ken je dat, 
dat je veranderd werd in zomerdroogte? Dat het zo’n huilende, dro-
ge, stoffige wildernis werd in je bestaan. Ken je dat, dat je met alle 
macht die in je was het geprobeerd hebt het vol te houden, maar dat 
het “sela” aanbrak. 
Wat is dat “sela”? Dat is het ogenblik dat David knakte, dat hij brak, 
dat hij neer viel, dat hij plat voor God viel. En weet je wat hij toen 
overwegen moest? Wat in onze tekstwoorden staat. Overtreding, 
zonde, ongerechtigheid, bedrog. Hij bleek een overtreder te wezen 
van de heilige wet van God. Hij bleek een zondaar te wezen in het 
doen van zijn eigen begeren en in het niet stellen van zijn leven in 
de dienst van God. Hij bleek een ongerechtige te zijn, omdat hij niet 
wandelde in de rechte sporen van het Woord van God. Hij bleek een 
bedrieger te, omdat hij niet tot die ware erkentenis van zijn verloren 
bestaan voor het aangezicht van God kwam. 
Denk erom dat dat beukslagen in zijn ziel geweest zijn! Die vier 
woorden: “Overtreden, zonde, ongerechtigheid, bedrog”. Denkt u dat 
de psalmist in dat “sela”, in dat overwegen nog iets goeds van zich-
zelf wist aan te brengen? Denkt u dat hij het toen nog goedkoop kon 
bedekken voor het aangezicht van God? Toen hij persoonlijk onder 
het aangezicht van God zijn eigen schuld te zien kreeg, dat hij toen 
nog kon zeggen: “Ach, wij zijn nu een keer allemaal zondaren, ik zal 
het morgen beter doen”. Gelooft u dat hij er nog op rekende dat het 
op zou knappen? Hij had geen eens kracht meer om het nog te pro-
beren om het beter te doen. Zijn sap was immers veranderd in zo-
merdroogte. Het was een en al dood en bederf wat die man in zich-
zelf nog vond. Mensen, er was niets meer aan zijn eigen kant, dan 
alleen nog dit: “God is rechtvaardig als Hij mij weg doet”. Dat is het. 
Versta je dat ook op de leerschool onder het onderwijs van de 
Heilige Geest? Versta je dat: “God doet geen onrecht als Hij afstand 
van mij doet”? Dan heb je geen rechten meer, alleen nog plichten. 
En toch, en toch, de psalmist zegt: “Ik kon er niet in blijven zitten, ik 
kon niet daar, op dat plaatsje waar ik lag, mijn mond nog langer hou-
den. Het ging niet meer”. “Nee”, zegt de psalmist, “ik nam in mijn 
eigen gemoed een vast besluit. De ontdekking dat ik open gebroken 
werd voor het aangezicht van God en de zwartheid van mijn be-
staan voor de dag kwam, dat brak als vanzelf mijn mond open. Dat 
deed mij de ontdekking belijden: “Mijn zonden maakte ik U bekend”. 
Terwijl hij daar lag voor het aangezicht van God: “Mijn zonden 
maakte ik U bekend”. Dan zeg je: “Die man heeft daar om vergeving 
gevraagd, want dat wist hij natuurlijk, dat God liefde was enzo”. Nee, 
nee, weet u wat hier staat? “Mijn zonden maakte ik U bekend”, daar 
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staat dit: “Ik was het met U eens. Ik kon het niet langer ontkennen. 
Ik moest het als vanzelf opsommen: dit is mijn hele bestaan. Zo ziet 
U mij en zo zie ik mijzelf nu ook. Mijn zonden maakte ik U bekend 
en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik had zelfs niets meer om 
mijzelf nog wat te bedekken voor Uw aangezicht. Ik lag naakt en 
geopend voor Uw oog. Ik zeide, ik nam dat vaste besluit, ik zal be-
lijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere”. Belijdenis doen 
dat is schuld bekennen. Dat is zeggen: “Ik ben die man”. Nathan 
had hem aangewezen: “Gij zijt het”. En nu wees hij zichzelf aan. Hij 
kon niet meer naar een ander wijzen. “Inderdaad, ik ben het. Ik zal 
belijdenis van mijn overtredingen doen”. 
Overtredingen. Die man was zijn weg te buiten gegaan. Die was bui-
ten het vastgestelde spoor gegaan. Hij had de grens overschreden. 
Overtreden, dat betekent weg getreden uit het spoor van de gerech-
tigheid. Dat betekent dat zijn bestaan niet alleen een wildernis was, 
maar dat hij ook terecht gekomen was in een huilende wildernis. Ik 
zal belijdenis van mijn overtredingen doen. 
Mensen, als dat ogenblik aanbreekt in je leven, dan is er nog maar 
één ding: dat is sterven, het kan alleen nog maar mis gaan. Dat kan 
niet anders. De psalmist zegt aan het einde van die weg: “Ik zal be-
lijdenis van mijn overtredingen doen “voor de Heere”. De Heere, de 
God van het verbond, de Getrouwe, Die mij Zelf op die plek heeft 
gebracht om het Wezen, om het hart van Zichzelf aan mij te open-
baren, bekend te maken. Opdat Hij in mijn leven zou laten blijken 
dat Hij de Heere is. Dat is het! Dat kon hij in dat ogenblik nog 
helemaal niet bekijken. O nee! Want er staat: “Ik zal belijdenis doen 
van mijn overtredingen voor de Heere”. Punt! Dat is een zaak op 
zichzelf. Nergens meer op te kunnen rekenen. En nu achteraf zegt 
de psal-mist: “En Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonden. 
Sela”. Gij hebt betoond de Heere te zijn. Gij vergaaft, Ge deed weg, 
Ge schoof het als het ware achter U in een zee van eeuwige verge-
telheid. U maakte het vlak. U maakte het tot een heerlijk vlak veld. U 
deed de bergen van mijn zonden wijken. Gij vergaaft de ongerech-
tigheid mijner zonden. Zie je dat? Dat is niet: “Ja, ik heb een keer 
gelogen en ik heb een keer gestolen en nu zijn die twee zonden ver-
geven”. Nee, de psalmist zegt: “U vergaf het hart dat achter die zon-
den lag”. De ongerechtigheid mijner zonden. Dat is niet alleen de 
uitwerking, de uitleving ervan, maar de kiem van mijn bestaan, dat 
vijandschap is tegen U. Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zon-
den. Sela. Weer zo’n rust. Weer zo’n ogenblik van overwegen. De 
psalmist had geroepen in het bekend maken van zijn misdaden. Hij 
had Zijn ongerechtigheid voor het aangezicht van God uitgezegd. 
En in die gang heeft de Heere bewezen dat Hij dezulken in genade 
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en ontferming aanziet; dat Hij dezulken met Zijn heerlijke daden ver-
eert; dat Hij dezulken vergeving schenkt, die nergens meer op kun-
nen rekenen aan eigen kant. De ongerechtigheid mijner zonden ver-
gaaft Gij. Gij hebt de daad in mijn leven verricht dat het weer goed 
lag tussen U en mijn ziel. 
Sela. Overwegen. Ja, mensen, als je dat mee mag maken in je le-
ven, dat God de ongerechtigheid van je zonden vergeeft, dan wordt 
het de hoogste tijd om een poosje stil te zitten. Dat doe je trouwens 
vanzelf, in verwondering, in aanbidding, in dankzegging. Weet u in 
uw leven van het donkere pad naar de troon van de Rechter? Weet 
u in uw leven van het afsnijdende werk van God in uw leven? Weet 
u in uw leven van sterven, van omkomen? Weet u in uw leven van 
de inktzwarte nacht? Ik vraag u: weet u ook in uw leven van de blij-
de dag, dat de zon opging in uw bestaan? Gij vergaaft de ongerech-
tigheid mijner zonden. Je zegt: “Hoe is dat nu gegaan bij de psal-
mist? Heeft hij dat zomaar aangenomen? Heeft hij dat zomaar ge-
loofd? Heeft hij het Woord van God open geslagen? Heeft hij ge-
zegd: “Hier staat het toch, dat God de goddelozen aanziet in gena-
de. Dat betekent dat het ook voor mij is”. Zoiets. Nee, de psalmist 
zegt: “Luister maar mee hoe het bij mij gegaan is, dat de Heere de 
ongerechtigheid mijner zonden vergeven heeft. Luister maar”. “Hier-
om zal U…” Met dit doel. Of met dit gevolg zal U een ieder heilige 
aanbidden in vindenstijd. 
Wie is dat, die heilige, een ieder heilige? Is dat die godsdienstige, 
waar u de pet voor af neemt? Is dat die vrome kerkmens, waar u zo-
veel ontzag voor hebt, die het zo netjes doet en zo keurig getrouw 
en vroom doet? Nee, de psalmist noemt ze hier ineens “een heilige”. 
Die, die mens zijn. Die, die vier beukslagen van overtreder, van 
zondaar, van ongerechtige en van bedrieger thuis gekregen heb-
ben. Hij noemt ze heilige, die daar als een overtreder voor het aan-
gezicht van God neer gelegd zijn, die in zichzelf de onheiligste van 
alle mensen zijn. Hij noemt ze heilige. Waarom eigenlijk? Heilig be-
tekent “apart genomen”. In de stilte gebracht. In de eenzaamheid. 
Eén op één met God. Dát is een heilige. Hierom zal U een “ieder” 
heilige… Die persoonlijke heilige. Waar het een persoonlijke zaak 
geworden is. Ieder heilige zal U aanbidden. Dat is trouwens de 
hoogste vorm van bidden, aanbidden. Dat is het wegzeggen bij je-
zelf vandaan, tot de roem en de prijs van Zijn Naam. 
Waarom zal die heilige aanbidden dan? Wel, dat zal gebeuren in 
vindenstijd, zegt de psalmist. Toen ik dat vond, wat ik nu nooit er-
gens heb kunnen vinden; toen ik dat ontdekken mocht, wat altijd 
bedekt gebleven was, toen heb ik U aanbeden. Wat betekent dat? 
Toen U Zich hebt laten vinden. Ik, zo’n zoekende ziel, kon het ner-
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gens meer vinden. Ik lag gebonden aan de troon van de Rechter. Ik 
kon geen kant meer op. Ik wist ook de weg niet. Maar hier staat: “U 
zal een ieder heilige aanbidden in vindenstijd, als U Zich laat vinden, 
als U Zich laat kennen en ontdekken in Uw Wezen, als u de Naam 
Heere gaat waarmaken, dat die Naam is die zo bij U past, die bij U 
hoort, in vindenstijd. Dat is het als de Heere Zijn hart aan een 
mensenkind toont. En wanneer toont de Heere het hart van Zichzelf 
aan een mensenkind? Hoe zal dat eigenlijk gaan? Weet u hoe? Het 
Woord van God is er helder in. Zie het maar na in je leven, of je er 
van weet. Dat de Heere Zijn hart in geen ander openbaart dan in 
Hem, Wiens Naam onder de hemel gegeven is, door Welke wij moe-
ten zalig worden. Er is geen andere naam. Als de Heere Zichzelf 
bekend maakt in het leven van een mens, als een verzoend God en 
Vader, omdat Hij de zonden achter Zich geworpen heeft in een zee 
van eeuwige vergetelheid, omdat de gerechtigheid is aangebracht, 
omdat de Heere rechtvaardig kan kwijtschelden, omdat er niets 
meer is wat er tussen ligt, alles weg genomen. Hij Die Zijn ziel 
gesteld heeft tot een rantsoen voor velen, Hij is het in Wie het hart 
van de Vader is geopenbaard. 
Dan verkeert u onder de prediking van het Woord en u hoort die 
Naam van de Heere Jezus Christus, en uw hart blijft koud als een 
blok beton, het blijft onbewogen daar onder. 
Maar die, die verbrokenen, die verslagenen van hart, die die aan 
gruis ligt voor het aangezicht van God, als die bij God vandaan, door 
de werking van de Heilige Geest, die Christus hoort prediken tot in 
het diepst van zijn ziel, als zo’n mens het mag meemaken dat die 
Heilige Geest zijn oog opent… Ja, dat oog was al open, en je zag je 
eigen schuld en je zonden, en je zag Gods heiligheid en rechtvaar-
digheid. Maar als het de Heilige Geest gaat behagen om dat oog te 
vestigen op Hem, de Zoon van Gods eeuwige liefde, dan is het vin-
denstijd. Als Hij Die aan Golgotha’s kruis gehangen werd voor de 
zonden en schuld van Zijn uitverkoren Kerk, wordt thuis gebracht, 
wordt toegepast in je ziel; als je Hem zien mag, Hem zien mag Die 
in het gericht van God gegaan is, opdat zij die dat gericht verdienen 
en het toe moeten stemmen het rechtvaardig te verdienen, vrijuit 
zullen kunnen gaan. 
Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. In vindens-
tijd als U Zich zo laat vinden, als een God van genade, van barm-
hartigheid. Als U mij er uit haalt waar ik in gelegd was: “Uw hand 
was dag en nacht zwaar op mij”. Ik ben in de modder gedrukt, in de 
vuiligheid neer gelegd, opdat ik één zou wezen met mijn hele be-
staan. En daar uit gehaald, op een rotssteen gezet, op de hoogte 
gezet. Daar is het, op die hoogte alleen, dat een mens zal ontgaan 
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die rechtvaardige straffingen van God. Ja, in een overloop van grote 
wateren, zullen zij hem niet aanraken. Als de golven van Gods toorn 
gaan slaan, als de winden gaan waaien van het oordeel van God, 
als de Heere de zonden gaat bezoeken op deze wereld, dan is dat 
volk veilig, wat in een overloop van grote wateren niet wordt aange-
raakt, omdat ze er bovenuit getild zijn. 
Leid mij toch op een rotssteen die mij te hoog zou wezen, bidt de 
psalmist in een andere Psalm. Leid mij op die rotssteen dat ik vas-
tigheid zal hebben onder de voeten. Niet in mijzelf, maar in Hem, de 
Zoon Uwer eeuwige liefde. 
In een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Er 
staat niet: “hopen we maar dat die golven niet zo hoog komen, 
hopen we maar dat die rots hoog genoeg is om mij te laten ont-
gaan”. Nee, zullen! Daar ligt zekerheid in, vastigheid. Welgelukzalig 
is hij, zegt die psalmist. Ja, die in zichzelf een zondaar is en blijft. O 
ja, denk er goed om. Maar die, zonder die zonden en ongerechtig-
heden weg te kunnen schuiven, het zeggen mag: “Zonde is bedekt, 
overtreding is vergeven, ongerechtigheid is niet toegerekend”. En in 
wiens geest geen bedrog is. Aan Gods kant gevallen. Eerlijk voor 
het aangezicht van God. Welgelukzalig is hij wiens overtreding ver-
geven is. Als de Heere er een streep door zet, door dat hele schuld-
register heen. “Ik zal er niet meer aan gedenken”. Wiens zonde be-
dekt is, die is overkleed geworden met de mantel van de gerech-
tigheid van Christus. Die alleen. Welgelukzalig is de mens die de 
Heere de ongerechtigheid niet toerekent. U hebt wel ongerech-
tigheid gedaan, maar het is niet langer niet op uw rekening. Het is 
op rekening van die Ander, van die Enige. Daarom bent u vrij. In de 
mantel van de gerechtigheid van Christus huist een zwarte zondaar 
in zichzelf. Maar de Heere ziet die bedekking aan en Hij ziet die 
bedekking aan, omdat Hij het Offer van Christus heeft aangenomen, 
omdat genoeg gedaan is, omdat aan Zijn recht voldaan is. Welge-
lukzalig! 
Bent u een welgelukzalige? Ik kan het ook zo zeggen: Kunt u terug 
zien in uw leven op die daad van God? Vindenstijd. Dat je het niet 
meer goedkoop zegt: “Ja, die zoekt, zal vinden”. Maar dat je zegt: 
“Ik heb het meegemaakt. God heeft mij zoekende gemaakt en zoe-
kende gehouden, zoekende gelaten voor Zijn aangezicht, en Hij 
deed Zich vinden”. Denk er goed om, dat je het op de hele wereld 
niet vinden zult. Overal waar wij kunnen zoeken, daar is het niet. 
Maar als God Zich laat vinden, komt de hemel op aarde, komt Hij 
Zelf naar beneden, op de plek die Hij gevonden heeft, die Hij be-
paald heeft, van eeuwigheid af. Daar leidt Hij een mens naar toe. 
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Opdat het tot die Gods-ontmoeting komen zal, de daad van de ver-
geving. Wat een zaligheid! 
Maar voor wie nu nog denkt dat die vergeving een zaak is die komt 
omdat je zo schuldig was, omdat je je zo slecht wist, omdat je zo’n 
zondaar was voor Zijn aangezicht, die vergist zich danig. Daar wijst 
de psalmist ook nog op. 
 
Maar laten we eerst zingen, Psalm 65 het 2e vers. 
 

Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 

 
Toen dat uur in je leven aanbrak dat God in Christus je bezocht, ver-
sta je de psalmist als hij zegt: “Gij zijt mij een verberging, Gij be-
hoedt mij voor benauwdheid”? Als je terug ziet op dat ogenblik, wat 
zeg je dan? “God borg mij op in Zichzelf. Toen zag ik pas het onge-
luk van al degenen die Hem voorbij gaan, die naar Zijn stem niet ho-
ren. Die leven en sterven voor zichzelf. Die staan voor eigen reke-
ning. Die kunnen geen kant op”. Maar opgeborgen in God! Laat dan 
komen wat kome. Veilig in de armen van de Allerhoogste. Opgebor-
gen in Zijn liefde, in Zijn hart. Opgeborgen in Zijn eeuwig welbeha-
gen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u 
getrokken met koorden van goedertierenheid. Opgeborgen voor 
eeuwig. Al zal dan de wereld vergaan, die liefde van God voor Zijn 
Kerk zal nimmer vergaan. En die opgeborgen is in die liefde, is vei-
lig. Heb je zo’n ogenblik gehad, dat waar je ook keek, het deinde 
van de liefde? Dat de Heere overal was. Dat je hart vervuld was van 
Hem. Dat je voor het eerst van je leven misschien de vogeltjes hoor-
de zingen tot Zijn eer. Dat de heldere lucht en het zwerk Zijn God-
delijk werk verkondigde. Dat alles van de vrede getuigde en alles 
door de vrede was bloeiende. Dat die heerlijke lentetijd in je ziel 
aanbrak. Dat de warme zonnestralen van Christus’ gerechtigheid je 
omgaven. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Uw 
warmte, Uw liefde, Uw vrede omringt me. Dat het als vanzelf vrolijke 
gezangen van bevrijding uit mijn mond duwt. Dat betekent: dat ik U 
ter ere zing. Waarom? Omdat U alleen alle roem waardig bent. Sela. 
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Daar is die psalmist weer stil gezet, heeft hij weer een ogenblik van 
overwegen gehad. Weet u, als een mens het zoete met God heeft 
mogen meemaken, zeker als dat in de gang van het bevindelijk 
geestelijk leven bij de voortduur weleens ondervonden mag worden. 
Wat kun je dan bang worden voor jezelf. Wat kun je dan vrezen voor 
de dag van morgen, als die vrede weer is weggevloeid vanwege je 
zonden. Natuurlijk, de schuld ligt altijd aan onze kant. Als het weer 
zo dor en zo mat in je leven zou worden. Dat je weer klagen moet in 
de dagen der donkerheid. Ach, wierd ik derwaarts weer geleid, dan 
zou mijn mond U de ere geven. Wat kan je dan bang worden! 
Maar de Heere zegt: “Ik, Ik zal u onderwijzen”. Weet u wat dat voor 
onderwijs is? Dat is de verdere ontsluiering van Zijn Wezen. Ik zal u 
onderwijzen. Ik zal u gaandeweg meer en meer Mijzelf doen ken-
nen. Dat is het. Ik zal u onderwijzen, dat betekent dat een mens in 
die gang kennis gaat maken met die drie onderscheiden Personen 
in het Goddelijke Wezen. Dat het de Vader is Die Zich openbaart in 
de Heere Jezus Christus. En dat het de Heere Jezus Christus is Die 
wordt gekend door de werking en de leiding van de Heilige Geest. 
Dat het de Heilige Geest is Die van de Vader en de Zoon uitgaat, 
uitgezonden in de wereld om te overtuigen van zonde, van gerech-
tigheid en van oordeel. Dat het die Heilige Geest is door Welke wij 
roepen: “Abba, Vader”. Die Geest der aanneming tot kinderen Gods. 
En de Geest Waarvan gezegd wordt: “Zovelen als er door die Geest 
geleid worden, die zijn kinderen Gods”. Ik zal u onderwijzen en u le-
ren van de weg die gij gaan zult. Weet u welke weg dat is? Dat is 
het spoor van de geboden van de gerechtigheid Gods. Ja, dat moet 
ik eigenlijk anders zeggen. Het is zo: dat is het spoor op Hem aan, 
nader tot God. Dat is het. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg 
die gij gaan zult. Dat betekent: Mijn Heilige Geest zal u zo leiden dat 
er steeds minder van uzelf zal over blijven en steeds meer van Mijn 
zal openbaar komen in uw leven. Mijn Heilige Geest zal u zo leiden, 
dat u gedurig de vrede zult ondervinden in het hart. Gij hebt uw roe-
ping en verkiezing vast te maken, zegt de apostel. Dat betekent: ge-
roepen uit de duister tot Zijn wonderbaar licht. Vindenstijd mee mo-
gen maken omdat God riep. Maar roeping en verkiezing, dat bete-
kent dat die zaligheid verankerd ligt met de ankers van de eeuwig-
heid in het hart van God. En dat die in het Boek des Levens ge-
schreven staan er nimmermeer uit kunnen vallen. Dat betekent niet 
dat je dan maar gemakzuchtig wordt en maar lekkerlijk gaat leven 
en zeggen: “Ik ben toch zalig”. Welnee! Dat maakt de levensgang 
voorzichtig. Dat maakt de levensgang als voor het aangezicht van 
God. Hij Die alles ziet en Die alles weet. En die mens, die zo bang 
voor zichzelf is, die is gedurig aan de troon van de Goddelijke gena-
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de, omdat die zaligheid, die gemeenschap met God zo zoet is. En 
wat is meer? Dat is dit: omdat de Heere het is Die door het leven 
van die mens aan Zijn eer zal moeten komen. 
Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. Ik zal raad geven. Ik zal u 
leren de weg die gij hebt te gaan. Ik zal U raad geven in al de moei-
ten en zorgen van de pelgrimstocht. Ik zal raad geven. Ik zal u bij 
staan in alles. 
Ik las het gisteren nog in een ander tekstverband. Maar dat doet niet 
ter zake. Bij Spurgeon: “Die weg moet goed uitlopen”, zegt Spur-
geon, “die met gebed begint en met dankzegging eindigt”. Dan 
kloppen er veel wegen van ons niet. Wat dacht u? Dan is het een 
puinhoop. Of niet? Ook bij het volk van God hoor. Daarom is het ge-
durig zo donker. Ik zal het verband u toch even vertellen. Eliazer 
zocht een vrouw voor Izak. Hij begon biddende en hij eindigde dan-
kende. En die vrouw van God beschikt, werd naar hem toe geduwd 
als het ware. De weg der voorzienigheid kwam open. Zo heeft de 
Heere dat willen zegenen, die weg willen zegenen, zelfs tot opbouw 
van Zijn Kerk, opdat de beloofde Zoon van God geboren nog zou 
worden uit dat geslacht. Wat biddende begint en dankende eindigt, 
dat moet goed uit komen. Mijn oog zal op u zijn. Dan gaat het wel-
eens door een dal. Je zegt: “Bij gaat het gedurig door een dal”. Mijn 
oog zal op u zijn. Dan gaat het over de bergtop. Daar ben je zo bang 
dat je God gaat vergeten. Mijn oog zal op u zijn. Dan gaat het door 
die ziekte heen, door die rouw heen. Dan gaat het door die druk- en 
kruiswegen heen. Mijn oog zal op u zijn. Dan zit je daar met je vra-
gen waar je niet meer uit komt. Die hapers in je leven. Ik had zo 
graag dit en ik mis zo erg dat. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal raad 
geven. 
Weet u welke raad dat is? Bij U is raad, bij U allen. Dat betekent: als 
God Zichzelf geeft. Er bij is. Als Hij het is Die de Aanwezige is, dan 
is de zwaarste weg begaanbaar, dan is de moeilijkste weg soms 
eenvoudig. Als de Psalmen in de nacht klinken. 
En dit, dit is alles het teken van die zachte hand, dat leiden van de 
Vader. En dan in dat verband zegt de psalmist: “Weest niet gelijk 
een paard en gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, 
welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet ge-
nake”. 
O mensen, zegt hij, doe niet zoals ik, dat u uw God vergeet, dat u in 
de gang van het geestelijke leven wegen gaat waar Hij niet van 
weet, dat het nodig voor u is dat u een toom en gebit zult hebben 
om u op de weg te houden, dat de Heere u met harde hand zal 
moeten regeren, of dat de Heere duisternis in uw leven moet 
zenden en de vermanende, ontdekkende waarschuwingen in uw le-



 15 

ven moet geven, zoals Nathan bij mij moest doen, zegt David. Laat 
het voor u toch niet nodig wezen, zulk een dwang, want zie het toch, 
u weet het toch uit uw eertijds en u ondervindt het toch in die dagen 
dat u niet aan God gedenkt en Hem zo makkelijk aan Zijn plaats 
kunt laten. Als u niet gedurig de troon der genade bestormt. De god-
deloze heeft vele smarten. U kent toch wel die donkerheid die dat 
over uw leven haalt! Hoe het weer alles duister wordt in uw bestaan. 
Hoe de vrede weg vloeit en het weer oorlog wordt in uw binnenste. 
Als de duivel weer vrij spel krijgt om u aan te klagen. Als de vorst 
der duisternis het wel weet waar uw zwakke plekken zitten. Als hij 
zoekt u wegen te laten gaan waar God niet van weet. De goddeloze 
heeft vele smarten. Maar die op de Heere vertrouwt… Dat is dit: wat 
God doet, dat is welgedaan. 
Ik las ergens: “Wat zouden we het makkelijk hebben in het leven als 
we alles zomaar bij Hem konden laten”. Ja, ik heb ook geen oplos-
sing hoor. Hier staat net zo’n mens. Maar wat zouden we het 
makkelijk hebben als we alles zomaar bij Hem konden laten, voor 
tijd en eeuwigheid beide. Is het waar of niet? Ja, het is waar. 
Maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goedertierenheid omrin-
gen. Weet je wat dat betekent? Wie dat in de beoefening mag ken-
nen, die zal de goedertierenheid omringen. Daar zal de Heere de 
goedertierenheid…, dat is Zijn milde hart aan openbaren en als een 
warme deken om die mens heen houden. Die zal de goedertieren-
heid omringen. 
Verblijdt u in de Heere en verheugt u. Waarom? Gij rechtvaardigen, 
waarom verblijdt u in de Heere en verheugt u? Omdat alles Zijn soe-
verein werkl is, bij de aanvang, bij de verdere voortgang, maar ook 
in het bereiken van dat grote doel. Wij goddeloos. Wij gaan wegen 
in waar God niet van weet, als Hij ons niet vast houdt. Maar verblijdt 
u in de Heere, de God van het verbond, Die zo getrouw is aan Zijn 
Kerk als dat Hij het is aan Zijn eigen lieve Zoon, de Heere Jezus 
Christus, en Hem aanvaardt voor eeuwig en Zijn Offerande. Dat 
betekent: ook de Kerk voor eeuwig aanvaardt. 
Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen. Dat zijn 
mensen die niet verder komen dan dit: ik blijf een zondaar en God 
blijft getrouw. 
Die niet verder komen, zei ik. Maar dat is wel ver! Of niet? Ben je al 
zo ver? Ik blijf een zondaar en God blijft getrouw. En zingt vrolijk, 
allen gij oprechten van hart. Dan is de donkere toon van je lied, dat 
is de erkentenis van wie je zelf bent en blijft. Maar de vrolijke tonen 
van je gezang is dit: “Gij toch, Gij zijt hun de roem, de kracht van 
hunnen kracht. Uw vrije gunst alleen word’ de ere toegebracht”. Dat 
is hier in gebrekkigheid en in de aanvang al leren dat lied van Mozes 
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en van het Lam: “Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed. Wij ver-
oordeeld onder de wet, maar vrij gemaakt door dat heerlijk Evan-
geliewoord”. Zingt vrolijk. Want is Hij het waard, of niet? Zeg eens 
eerlijk. Zijn het de omstandigheden die uw lied maken, of is het het 
Wezen, de Persoon van God, Die u doet zingen, Hem te eer. Want 
daar werkt God op aan, op de eer en de verheerlijking van Zijn 
Naam. 
Wat een onderwijs! Niet van David, maar van de Heilige Geest. Dat 
God Zijn eigen Naam verheerlijkt in de grootste der zondaren, door 
Zijn barmhartigheid te beurt te laten vallen, opdat zij roemen in vrije 
genade alleen. 
Die roemt, roeme in de Heere. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 103 : 2 
 

Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
Die in den nood uw Redder is geweest. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


