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Och, dat Israëls verlossingen  
uit Sion kwamen!

Psalm 53:7

Verlangt u er ook zo naar? Naar de verlossingen voor 
Israël? Het staat in het meervoud. Verlossingen. U hebt 
persoonlijk verlossing nodig. Verlossing van uw schuld, 
vrede met God door het bloed van Christus. Die verlossing 
komt uit ‘Sion’. Soms is dat de benaming voor Jeruzalem. 
Daar stond de tempel, daar vloeide het bloed. Toch konden 
die offers niet echt redden. Nee, dit hartstochtelijk verlan-
gen: ‘Och’, drukt uit wat Gods kinderen in het Oude Testa-
ment voelden. Een diep verlangen naar het bloed van 
Christus. Zijn er nog meer verlossingen? Ja! De verlossing 
uit een lichaam van zonde en dood. Volmaakt God liefheb-
ben en prijzen? Als dat heimwee uw leven doortrekt, hebt 
u een gelukkig nieuw jaar. Want de Verlosser heeft het 
beloofd: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ We zien ook uit 
naar de verlossing van Israël uit de banden van het onge-
loof. Bidt voor hen!

Lezen: Psalm 53
Zingen: Psalm 53:6
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Want Hij heeft mij gered uit alle 
benauwdheid …

Psalm 54:9

Daar kunt u zeker van zijn. Als u God liefhebt, zal Hij u 
redden uit al uw benauwdheid. Saul zat David op de hie-
len. In David vervolgde hij Christus. De Heere Jezus heeft 
gezegd: ‘Zij hebben Mij gehaat, zij zullen ook u haten.’ Als 
Christus in u is, bent u in de strijd. De duivel maakt u tot 
mikpunt. De wereld haat u. Soms zelfs uw eigen huisgeno-
ten. Uw eigen vlees maakt u vaak ellendig. Wat kan het 
benauwd zijn. Maar de HEERE is getrouw. De Heere Jezus 
was in al uw benauwdheid mede benauwd. Hij gebruikt al 
deze wegen om u te louteren. Om u klaar te maken voor 
Zijn heerlijkheid. U wordt als een diamant geslepen. Soms 
tilt de HEERE u boven alles uit, zoals Hij hier bij David 
doet. Dan blijft er maar één verlangen over: ‘Ik zal Uw 
Naam, o HEERE! loven, want Hij is goed.’

Lezen: Psalm 54
Zingen: Psalm 54:4

ZATERDAG 2 JANUARI

20045 Hart en Huis 2021.indd   820045 Hart en Huis 2021.indd   8 15-07-2020   14:0015-07-2020   14:00



… wij wandelden in gezelschap ten 
huize Gods.
Psalm 55:15

Kunt u echt niemand vertrouwen? ‘Gelooft een vriend 
niet, vertrouwt niet op een voornaamsten vriend …’ (Micha 
7:5). Moet je dan echt van alle mensen af? In zekere zin 
wel. Toch doet het heel erg zeer. Als je iemand hebt, met 
wie je alles deelt. Heel je hart stort je voor hem uit. Je ver-
trouwt dat het veilig is. En toch blijkt het vaak niet zo te 
zijn. Waarschijnlijk denkt David in deze psalm aan zijn 
boezemvriend, Achitofel. Samen liepen ze naar Gods huis. 
Wat spraken ze van hart tot hart. Maar toen David hem 
het meest nodig had, liet hij hem vallen. Er is een Vriend, 
Die te allen tijde liefheeft. De Heere Jezus Zelf. Al ben je 
nog zo diep gevallen, Hij raapt je op. Al heb je alles ver-
knoeid, Hij blijft voor je bidden. Als u die Vriend hebt, hebt 
u alles, anders niets.

Lezen: Psalm 55
Zingen: Psalm 55:8 en 11
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Want Gij hebt mijn ziel gered  
van den dood …

Psalm 56:14

Dat is wel het grootste wonder, als uw ziel gered is. Een 
dominee vroeg eens aan een catechisant: ‘Hoe gaat het, 
m’n jongen?’ ‘Best, dominee’, zei hij. Toen zei zijn domi-
nee: ‘Dat mag je alleen zeggen als je een geredde ziel in een 
gezond lichaam hebt.’ David is aan de dood ontkomen. 
Men had het altijd op zijn leven gemunt. Waarom? Omdat 
Christus in hem was. In zijn lendenen en in zijn hart. 
Daarom is redding en verlossing zeker. Want de Heere 
Jezus heeft de dood gedood. Hij heeft de dood – in al zijn 
eeuwige ontzetting – overwonnen. Daarom is er antwoord 
voor u. Als u roept: ‘Och, HEER’, och werd mijn ziel door U 
gered …’ De HEERE hoort u en verlost u. Zo wordt het uit-
zicht geopend op het eeuwige leven. ‘En de dood zal niet 
meer zijn, noch gekrijt, noch moeite.’ U gaat leven, eeuwig 
leven!

Lezen: Psalm 56
Zingen: Psalm 56:6
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… ik neem mijn toevlucht onder de 
schaduw Uwer vleugelen …

Psalm 57:2

David is niet bang. Hoewel hij alle reden heeft om bang te 
zijn. Saul zit hem achterna. Hij is dichtbij. Hij vlucht in 
een spelonk. Daar is hij veilig. Waarom? Hij zit daar onder 
de schaduw van Gods vleugels. Hij voelt dat de HEERE 
heel dicht bij hem is. Hij weet dat God hem zal bescher-
men en bewaren. Hij zit daar zo rustig. Want niets en nie-
mand kan hem scheiden van de liefde van God in Christus 
Jezus. Is het gevaar dan niet nabij? Jawel. Maar wat is die 
kleine Saul, vergeleken bij die grote God? Waar zit je beter 
dan in Gods nabijheid en bescherming? Heeft David dat 
verdiend? Nee. Dat heeft de Heere Jezus verdiend. Hij werd 
van God verlaten en verstoten. Nu is Hij de enige Toe-
vlucht. Vlucht naar Hem in al uw nood en dood. En u zult 
veilig zijn voor tijd en eeuwigheid.

Lezen: Psalm 57
Zingen: Psalm 57:1
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… immers is er een God,  
Die op de aarde richt.

Psalm 58:12

Verlangt u weleens naar de oordeelsdag? Er komt een dag 
dat God alle ongerechtigheid volmaakt rechtvaardig zal 
straffen. Er is niets bedekt wat niet ontdekt zal worden. 
Eens komt alle onrecht, alle huichelarij voor de dag. Ieder 
mens wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd. Hoe zal 
het dan met u zijn? Als u in Christus bent, hebt u niets te 
vrezen. Dan heeft het bloed van Jezus Christus u gereinigd 
van al uw ongerechtigheid. Dan is er geen verdoemenis 
voor u, maar eeuwige vrede. Ja, dan zult u met Christus de 
wereld oordelen. Hij heeft het beloofd: ‘Wie overwint, Ik 
zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon.’ En Paulus 
schrijft: ‘Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oor-
delen?’ Waar zult u zijn? Voor de troon of in de troon? Nu 
staat de troon der genade nog open. Maar weet: de Rechter 
staat voor de deur. 

Lezen: Psalm 58
Zingen: Psalm 58:8
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De God mijner goedertierenheid  
zal mij voorkomen …

Psalm 59:11

Hebt u weleens iets van Gods goedheid geproefd? ‘Smaakt 
en ziet dat de HEERE goed is’ (Psalm 34:9). Als Gods goe-
dertierenheid uw ziel vervult, weet u dat daar niets mee te 
vergelijken is. Zijn goedertierenheid is beter dan het leven. 
Ze bestaat in eeuwigheid. Dan wil je gaan zingen en nooit 
meer ophouden. ‘’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertie-
renheen.’ Met God verzoend in Christus, Zijn liefde en 
vrede in je hart. Wat wil je nog meer? David weet daarvan. 
Hij is nu omringd door vijanden. Maar hij klemt zich vast 
aan de God van zijn goedertierenheid. De HEERE zal 
komen en er voor hem zijn. ‘Zo God voor ons is, wie zal 
tegen ons zijn?’ De HEERE zal Zijn vijanden straffen. Hij 
mag alles overgeven in Gods hand. De doorboorde hand 
van Christus. Daar ligt het goed. Daar ligt u goed. Daarbui-
ten bent u verloren.

Lezen: Psalm 59
Zingen: Psalm 89:1
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In God zullen wij kloeke daden doen …
Psalm 60:14

De strijd is soms zwaar. Soms lijkt het of we zullen verlie-
zen. We kunnen geen kant meer op. Alleen een wonder 
kan ons redden. Dat is de weg die de HEERE met Zijn kin-
deren gaat. Waarom toch? Opdat we alle hoop op onszelf 
zouden verliezen. Opdat we niets meer van onszelf zou-
den verwachten. Opdat we het Woord van de Heere Jezus 
zouden leren: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’ Maar dan 
mogen we ook ervaren: als ik zwak ben, dan ben ik mach-
tig. Dan is het Christus, Die mij krachten geeft. Dan kun-
nen we dingen doen die we anders nooit zouden kunnen. 
Dan kunnen we een ambt aanvaarden. Dan doen we wat 
anders onmogelijk is. ‘In God zullen wij kloeke daden 
doen.’ Maar altijd zo, dat God alle eer krijgt en wij niet. We 
zijn geen doel, maar slechts een middel om God te verheer-
lijken. Jaagt u naar dat doel?

Lezen: Psalm 60
Zingen: Psalm 60:7
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… bereid goedertierenheid en  
waarheid … 

Psalm 61:8

David bidt om twee zaken. Goedertierenheid en waarheid. 
Daar komt het voor ons ook op aan. Hij vraagt of de HEERE 
die bereiden wil. Hij kan het zelf niet. Wat is goedertieren-
heid? Gods goedheid, Gods liefde in je hart. Zodat er niets 
meer tussen zit. Al je zonden weggedaan. Dat werd zicht-
baar in de offers die toen gebracht werden. Dat is werke-
lijkheid geworden in het ene offer dat door de Heere Jezus 
Zelf gebracht is. Hij heeft de vijandschap aan het kruis 
gedood. In Hem heeft God goedertierenheid bereid. Hij 
schenkt het ons, Hij maakt het werkelijkheid in je hart. 
Maar David bidt ook om waarheid. Het moet echt zijn. 
Geen inbeelding, geen veronderstelling. Maar echt en 
waar, van God Zelf. Jezus is de Waarheid, Hij spreekt de 
Waarheid. Hij getuigt door Zijn Geest in uw hart. Dan is 
het waar, voor eeuwig, een Goddelijke waarheid.

Lezen: Psalm 61
Zingen: Psalm 61:6
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Immers is mijn ziel stil tot God …
Psalm 62:2

Hebt dat ook weleens? Een heilige stilte in uw ziel. De 
HEERE is er. Zijn goedheid vervult uw hart. Wat er dan 
ook gebeurt, het is goed. Want uw hemelse Vader leidt en 
bestuurt alle dingen in oneindige wijsheid en kracht. Hij 
brengt alles tot Zijn eeuwig en heerlijk doel. Alles en ieder-
een moet daaraan meewerken, gewillig of onwillig. Een 
diepe vrede, omdat de Heere Jezus al uw zonden heeft weg-
genomen. Door Hem is de toegang tot de Vader weer open. 
Een stille rust, al zijn er nog zo veel beangstigende omstan-
digheden. David is hier omringd door vijanden. Maar het 
deert hem niet. Zijn oog is gericht op zijn Rotssteen en Hei-
land. Hij ziet het duidelijk. Niets en niemand kan ons 
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Wat 
maakt de HEERE Zijn volk gelukkig. Het begint al hier. 
Wat zal het straks dan wel zijn?

Lezen: Psalm 62
Zingen: Psalm 62:1
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