Psalm 56&34 dikke bult eigen schuld toch?
Wat is je houding als iemand door eigen schuld dik in de problemen komt?
De situatie:
David is gevlucht voor Saul. Zijn vrouw, Michal, de dochter van Saul heeft hem geholpen. Let wel
David heeft een terafim (1 Sam. 19: 13) in huis. Zijn vlucht is hals over kop dus wapens en proviand
heeft hij niet. Hij komt bij de hogepriester in Nob om onder valse voorwendselen proviand en
wapentuig te vragen. Hij en zijn vier? metgezellen krijgen toonbroden en hij krijgt het zwaard van
Goliath. David lijkt het niet te wagen om in de omgeving van Judea te blijven. Hij neemt de beslissing
naar het land van de Filistijnen te gaan. De gedachtegang lijkt te zijn geweest: ‘Ik ben een paria en
een verklaard tegenstander van Saul geworden en daarom zullen de Filistijnen mij als bondgenoot
zien.’
1 Sam. 21: 11-15 David stond op en vluchtte op die dag voor Saul; en hij kwam bij Achis, de koning
van Gath. Maar de dienaren van Achis zeiden tegen hem: Is dit niet David, de koning van het land?
Zong men van hem niet in beurtzang bij de reidansen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David
zijn tienduizenden? David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning
van Gath. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een
waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen
zei Achis tegen zijn dienaren: Zie, u ziet dat de man krankzinnig is. Waarom hebt u hem bij mij
gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo
krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen?
David lijkt zijn vertrouwen in een goede afloop volkomen verloren te hebben. Hij weet dat hij zich in
de nesten gewerkt heeft. Angst slaat toe. Hoe bang moet je zijn om je zo aan te stellen?
Achis is zeer sarcastisch, maar naar zijn dienaren. Hij verwijt hen een gebrek aan politiek inzicht.
David doden is een vorm van wraak, maar door hem weer over de grens te jagen, heeft Saul er een
intern probleem bij. Dat is reaalpolitiek.
David lijkt God niet in zijn beslissing betrokken te hebben. Hij heeft zichzelf in de nesten gewerkt, dus
red je jezelf er ook maar uit?
In 1 Sam. 22 staat dat de familie van David naar hem toe vlucht. Hij brengt ze in veiligheid in Moab.
Waarschijnlijk liggen daar nog oude familiebanden. Ruth kwam uit Moab. Hier krijgt hij van God
opdracht weer naar Juda te gaan.
Kernwoorden angst, vrees en vertrouwen
Vrees (1) Deut. 10: 12 Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te
vrezen, in al Zijn wegen te gaan (1), Hem lief te hebben (2) en de HEERE, uw God, te dienen, met heel
uw hart en met heel uw ziel (3). God vrezen is hier Hem gehoorzamen (1), Hem op de eerste plaats
zetten (2) en je daar volledig voor inzetten (3). Hier is geen sprake van angst, maar van liefde en
ontzag. 1Joh 4: 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees
houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
Vrees (2) Op. 6: 16, 17 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor
het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van
Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Hier is sprake van pure angst omdat de
mensen het tegen God opnemen en zich bewust worden maar ‘vlees’ te zijn.
Vrees (3) angst voor een tegenstander. Die angst kan/moet overwonnen worden. De tegenstander is
een schepsel van vlees en bloed die onderworpen is aan God. Hebr. 5: 7 In de dagen dat Hij op

aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die
Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. Wat is onze les?
1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Duif op verre eiken’; toen de Filistijnen hem
gegrepen hadden te Gath.
2 Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken; de hele dag onderdrukt mij de
bestrijder.
Genade dus onverdiend. Ex. 34: 9 Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de Heere
dan toch in ons midden meegaan.
De hele dag dus 24/7 en geen vakantie. Hoe reageer je onder langdurige stress?
De sterveling, dus niet een man van macht, maar toch zit David in grote problemen.
Opslokken Hebreeuws  ָׁאַאףhijgen, vertrappen, bloeddorstig zijn. Hij wordt opgejaagd. De vijand jaagt
hem hijgend op. zie ook de verzen 6-9.
3 Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste!
David legt God zijn problemen voor. Deze tekst wordt op verschillende manieren vertaald.
o Allerhoogste dit wordt ook wel vertaald met hoge vesting.
De tekst heeft een militair karakter, maar die verandert in een drijfjacht en valkuilen.
4 Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.
David is niet zonder angst, maar ondanks zijn vrees voor mensen (3) handelt hij. Hij wacht niet totdat
zijn angst over is. Zie ook Joh. 18.
5 In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?
Vers 5 en 11 lopen parallel. Rom. 8 :31 Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
6 De hele dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade.
Het open gevecht wordt een spel van list en bedrog. De veroordeling van Jezus was gebaseerd op list
en bedrog. Valse getuigenissen en proberen woorden te verdraaien. Wat kunnen volgelingen van Jezus
dus verwachten?
ten kwade Straffen moet niet gericht zijn om iemand te vernietigen, maar om bij te stellen en te
verbeteren. Wij willen vaak wraak en dit thema zit in veel films. Het is een grondhouding zonder liefde.
7 Zij scholen samen, zij verbergen zich; zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven.
De tegenstanders vechten niet met open vizier. Zie ook Daniël (3) en vele anderen. Ex. 20: 16 U zult
geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste is een overtreding die God de mensen zwaar aanrekent.
Het ondermijnt de gerechtigheid van God. Hand. 13 : 10 O duivelskind, vol van alle bedrog en van
alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de
Heere te verdraaien?
8 Zouden zij bij zoveel onrecht vrijuit gaan? Stort de volken neer in toorn, o God!
God is gerechtigheid en David vraagt om gerechtigheid omdat hij op God wil vertrouwen. Rom. 3 :21
Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten
is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen
die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van
God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
9 Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?
Omzwervingen vogelvrij net als Kaïn. David wordt opgejaagd wild Ps. 42.
Tranen in een kruik. Bij rouwplechtigheden werden wel vrouwen ingehuurd om zulke flesjes met
tranen te vullen Markus 5: 38-40. Let op de plotselinge omslag bij de huilende vrouwen. In het
Hebreeuws staat er voor ‘kruik’ eigenlijk een ‘lederen zak’.

Register of boek. Het archief waarin alle daden bijgehouden wordt (Ex. Esther, Dan. 7, Op. ) Denk aan
notulen, rechtbankverslagen enz. Ook de heiligen onder het altaar pleiten voor gerechtigheid.
10 Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen, op de dag dat ik roep. Dit weet ik: dat God met mij is.
Dan dus dat is het gevolg van het aanroepen van God. Daar is hij zeker van zie ook Jes. 42: 16.
11 In God prijs ik het woord, in de HEERE prijs ik het woord.
12 Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen?
13 O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan; ik zal ze aan U met dankzegging nakomen.
Belofte maakt schuld en David vertrouwt erop die beloften te kunnen nakomen. Hij weet dat God hem
tot koning heeft voorbestemd. Maar de situatie lijkt wanhopig. Ondanks die zekerheid grijpt de angst
hem aan.
14 Want U hebt mijn ziel gered van de dood – hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? –
zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden.
Joh. 8: 12 Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar
zal het licht van het leven hebben.
Jes. 42: 16 En Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben, Ik zal hen doen gaan
op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal vóór hen de duisternis veranderen in licht en wat krom is
in wat recht is. Deze dingen zal Ik voor hen doen, Ik zal hen niet verlaten.
Parallelpsalm
Psalm 34 is een psalm die ook gaat over de periode dat David naar de Filistijnen vlucht. Een extra
aspect is de raad hoe om te gaan met het kwade. De strijd aanbinden is niet altijd de juiste optie.
Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het

kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.; De ogen van de HEERE rusten op de
rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.
1 Petr. 3: 8-12 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees
barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen
daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het
leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn
lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die
moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn
oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
Het volgen van Christus of het horen naar God heeft consequenties voor je hele leven en alle
aspecten van je leven.
Psalm 34 is één van de messiaanse psalmen. Dit blijk duidelijk uit de verzen 20 en 21 De
rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem. Hij bewaart al zijn beenderen,
niet één daarvan wordt gebroken.
Joh. 19: 36 Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van
Hem zal gebroken worden. Dit verwijst naar het Pesach maal waarbij van het lam geen beenderen
gebroken mochten worden (Ex. 12: 46, Num. 9: 12). Jezus is
moment als de paaslammeren geslacht.
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