
 

 

 

 

 

 

Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, 
Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.Ps.145:19 

Ps.34:15  De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, 
en zijn oren tot hun hulpgeroep; 

 

Vandaag willen we eens overdenken, hoe een mens die een 
ernstig probleem heeft, dit probleem kan oplossen. Soms kan 
een mens zich zo machteloos voelen tegenover bepaalde 
omstandigheden, dat hij of zijn lot ondergaat, of dat hij roept op 
zijn God op wie hij vertrouwt. Sommige mensen doen dit nog 
traditiegetrouw, of hoe men het als kind werd aangeleerd. 
Paternosters, aangeleerde gebeden die men herhalend opzegt 
enz. Jezus wees op dit soort bidden, als ondoeltreffend. 
(Matth.6:7) Doordat velen verkeerd bidden, laat men uiteindelijk 
zijn hoop op God varen, want er komt toch geen antwoord! 
Bovendien is er maar één levende God, de God van Israël, de 
God van het land, dat de media vandaag meer en meer opnieuw 

in een kwaad daglicht plaatst, of wil vernietigen! 

Uit de muzikale gebeden van koning David kan men zeer veel leren. David ontsnapte 
aan een aanslag van koning Saul, en David werd doodangstig, maar kende opnieuw 
een oplossing! David bad in vertrouwen op Gods beloften. God luisterde naar hem, 
precies als toen hij voor Goliath stond.  
Wat is een mens oppermachtig, als God naar hem luistert! Wie dit heeft ervaren, 
die mag spreken over “gelukkig” zijn op aarde. Hij behoort tot de rechtvaardigen 
(gelovigen, wedergeboren mensen) (Ps.34:15) 

Uit enkele psalmgedeelten door David geschreven vinden wij hoe Davids hart klopte   
in zijn gebeden en hoe hij God benaderde in vertrouwen met hart en ziel. Zo kunnen 
wij weten hoe wij Gods oor kunnen bereiken. 
 

David riep om hulp! 
Ps.140 Red mij, o HERE, van de boze mensen, bewaar mij voor de mannen van het 
geweld,2  die boze dingen in hun hart beramen, de ganse dag strijd verwekken; 3  zij 
hebben hun tong gescherpt als een slang, addervergif is onder hun lippen. Sela 4  
Behoed mij, o HERE, voor de handen van de goddelozen, bewaar mij voor de mannen 
van het geweld, die zich voornemen mij de voet te lichten. 

 

Het hart van David lag op zijn tong. God was zijn beste vriend 
geworden. God wil geen gedwongen aanbidding, wel uit vrije 
wil. Dwang is sektarisch. Dit is de eerste vereiste opdat God ook 
naar u wil luisteren. Eerst dient een mens naar God te willen 
luisteren, vooraleer God zal luisteren naar ons hulpgeroep. Er 
dient eerst vriendschap te worden gesloten, en daarvoor zorgde 
Jezus, door te sterven in onze plaats, voor onze zonden.  
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Zo is God ieder mens genadig, die enkel en alleen vertrouwt op Gods woord, de 
Bijbel. Die enkel rekening houdt met Gods geboden in de Bijbel. 

David vertelt alles in detail, aan God, ook al weet God reeds alles. David kende 
verdriet, want men sprak leugenachtig kwaad van hem. Men wilde David uit de weg 
ruimen. Het is zeer gevaarlijk kwaad te spreken over een echte vriend van God.  
 
Profetisch gezien, horen wij de laatste jaren niets anders dan leugenachtige 
berichtgeving over Israël, lees David! Deze goddeloze wereld speelt met groot vuur!  
Men wil Israël uit de weg ruimen, een nieuwe Holocaust! 
Pas wanneer Israël eenparig gaat bidden om bescherming tot zijn God, komt er 
verandering. De Nakomeling van David zal in de toekomende jaren regeren in 
Jeruzalem, doch eerst komt de grote benauwdheid van Jacob, lees Israël. (zeven 
jaar). 
Voor ons als christenen komt er ook slechts verandering, wanneer wij in vertrouwen 
bidden voor een ernstig probleem. God is altijd groter dan welk probleem ook!  

 
Lukas 18:27  Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. 
 
Psalm 141. 
1 Een psalm van David. O HERE, ik roep U aan, haast U tot mij; neem mijn stem ter 
ore, als ik tot U roep.2  Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het 
opheffen van mijn handen als avondoffer.3  HERE, stel een wacht voor mijn mond, 
waak over de deuren van mijn lippen; 4  neig mijn hart niet tot iets kwaads om in 
goddeloosheid boze daden te volvoeren met mannen die bedrijvers van 

ongerechtigheid zijn, en laat mij van hun lekkernijen niet eten.Ps.141 

 
David vraagt dringend hulp, de 
toestand werd erger. Hij hoopt dat 
zijn gebed als “een reukoffer” mag 
zijn.  
 

Wat bedoelt hij nu? 
Dit reukoffer werd klaargemaakt, 
apothekerswerk.   
Verschillende kruiden werden 
gemengd met zout en dergelijke. 
Alle andere offers werden gebracht 
voor zonde en schuld, maar in dit 
reukoffer daar had God grote 
vreugde in.  
9  Olie en reukwerk verheugen 
het hart, en warme vriendschap, 
vanwege welgemeende raad. 
Spr.27 

 

Dit offer werd gebracht door de Hogepriester. Exodus 30:6 toont aan dat dit de plaats 
was waar de mens met God vergaderde in alle intimiteit!  Niemand mocht het 
reukwerk namaken. Dus namaakgebed is uit den boze, dit zijn gebeden die ook 
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gedaan worden uit eigen hartstochten. (Jac.4:3) Je zult dus niet bidden om de Lotto 
te winnen! Je zult niet bidden tot heiligen, dit is afgoderij welke tot vloek leidt. 

 

 

Wat is het effect van parfumgebruik? 

Parfum kan aangenaam zijn en een zeer aantrekkelijk effect hebben. Zo wil David 
dat de woorden van zijn gebed Gods aandacht mogen trekken.  Het reukoffer was 
ook een beeld waarbij het ganse volk samen bad, en dat het een eenheid vormde.  

Alle geschillen en ruzie werden opzij gezet en verzoening gedaan, eenmaal per jaar. 
Zo dienen alle christenen te bidden voor een gezonde Bijbelse eenheid, te beginnen 
met het opzij zetten van alle verschillende denominaties, waaronder velen lijden en 
ruziemakende discussies voeren! Jezus stichtte een gemeente, en geen 
denominaties! Hij waarschuwt wel voor een nieuw Babel of wereldkerk! 

David vroeg ook hulp, opdat hij niets zou spreken dat ingaat tegen de wil van God.  
Hij bad God opdat God hem zou helpen zijn tong te bedwingen, want dit is heel 
moeilijk voor ieder mens. 
 

Jakobus 3:8  maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een 
onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. 

 
Wie kwaad en bitter wordt, kan weleens dingen zeggen 
waarover hij achteraf spijt krijgt. David kon 
kwaadspreken over zijn vijanden, of kwade plannen 
smeden, doch dit is in feite zelfgerechtigde arrogantie. 
Dit zou het volk nog meer onderling verdelen. 
Wanneer iemand u kwaad heeft berokkend, dan is daar 
de neiging om terug te slaan op gelijk welke wijze. Wie 
dit doet, moet ook niet denken dat God naar zo iemand 
nog wil luisteren!  Men moet rekening houden met wat 

God zegt:  
 
Romeinen 12:19  Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er 
staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.  

 
Wij moeten God zelf Zijn werk laten doen, Hem komt de wraak toe. Dat had David 
geleerd, op een bepaald ogenblik kon hij koning Saul doden, maar deed het niet! 
Het gebed van David werd verhoord, hij werd koning, zijn probleem was opgelost. 
 

Ook uw probleem kan worden opgelost, doe als koning David! 
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