
KEEK-OP-DE-PREEK              28.02.16 
 

In de veertigdagentijd werden we bepaald bij Psalm 32, over oprecht en rechtop: als je zonde weg gedra-
gen wordt. 
We zongen uit Psalm 32 en Opwekking 614, 615, 616, 629, 630 en Opwekking voor kids 21. 

 
Een jongen die stiekem rookt. Pakje shag in zijn broekzak. Een vader die hem betrapt. De jongen ontkent. 
“Joh, wat zit daar dan in je broekzak!” Is dit Psalm 32? 
 
Deze Psalm gaat over zonde en bedrog. 
Na de zonde is vaak bedrog nodig om de zonde te verdoezelen. 
Als David vreemd gaat met buurvrouw Batseba, probeert hij dat te bedekken door buurman Uria uit het le-
ger thuis te roepen en dronken te voeren. Uria weigert en David laat hem sneuvelen. Hij neemt Batseba in 
huis, zij krijgt een kind van hem en de zonde is bedekt. 
De man naar Gods hart moet zich ongelukkig gevoeld hebben. Zwaar drukte uw hand op mij (vers 4). 
 
Nadat Nathan bij David geweest is, houdt Davids bedekken van de zonde op (vers 5). En dàn gaat Gód hem 
bedekken (vers 1). Hij heeft het nu gezien, weg ermee! 
U droeg de fout van mijn zonde (vers 5). Vergeven is dragen. Opheffen. 
Dit opheffen geeft een ontzaglijke opluchting. Het maakt je opgewekt. Dat geeft nadrukkelijk een opwaartse 
beweging aan deze Psalm. Zo zwaar als de zonde eerst drukte, zo licht is het nu zonder die zonde. Daarop ligt 
de nadruk. De Psalm begint en eindigt ermee: Gelukkig ben je! En verheug je, zing het uit! 
 
Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden; om op te heffen (Johannes 3:14,17). 
Het is nooit het streven van de Heer geweest om zoveel mogelijk mensen gebukt te zien gaan. Hij heeft geen 
behagen aan de neergang van de zondaar (Ezechiël 18:23). 
Wie oprecht is, kan rechtop gaan. 
 
Als een gelovige niet rechtop gaat, kan dat twee dingen betekenen. 
Ofwel hij gaat gebukt onder een niet beleden zonde. 
Ofwel hij gaat gebukt onder de aanklacht dat zijn zonde niet zomaar vergeven is. 
Dat laatste is duivelswerk. De tegenstander wil niet dat mensen rechtop gaan. Vanaf het begin hitst hij men-
sen tegen God op: dat Hij streng is en niet meevalt. Dat het van nederigheid getuigt als je, ook na oprecht 
belijden van je zonde, gebukt moet blijven gaan en geen vreugde mag uitstralen. 
 
Psalm 32 laat ons inzien dat deze nederigheid valse bescheidenheid is die onze God bedroeft. Hij ziet zo 
graag dat wij onze weg lichtvoetig verder gaan. 
Daarmee ontmaskert Psalm 32 niet alleen de zonde, maar ook de aanklager. 
 

1. Was er iets in deze Keek wat je raakte? 
2. Hoe lang heeft David zijn zonde met Batseba bedekt en met welke excuses zal hij zichzelf en God be-

drogen hebben? Wat leer je voor jezelf m.b.t. de dúúr en van de legitimatie van dit bedrog? 
3. Vergeven is goedkoop, hoor je vaak. Volgens Psalm 32 is het ‘dragen’. Wat houdt het dus concreet in, 

als ik iemand iets wil vergeven? Hoe goedkoop is dat? 
4. De vader van die rokende jongen en God de Vader: bespreek overeenkomst en verschil. 
5. Vergeven heet in deze Psalm ook ‘bedekken’.  

a. Is dat ‘zand erover’? 
b. In sommige christelijke kringen ligt de focus erg op de zonde. Hoe vind je dat, in het licht van 

Psalm 32? 
6. Het Hebreeuwse woord ‘asjre’ wordt vertaald met ‘Gelukkig’, ‘Welgelukzalig’. Er zit iets in van bewe-

ging: Kom op. De Fransen vertalen: En marche! Werk dat eens uit. 
7. Voor wie meer wil: onderzoek de bijbel op de woorden oordelen, aanklagen en dergelijke. 

 


