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Wij leven in tijden waarbij men bijna niet meer veilig de straat op kan, bijzonder in  
grote steden, en weldra overal. Waarop kan men nog vertrouwen? Veel camera’s 
stellen vast, maar ze helpen niet, ze nemen enkel onze persoonlijke vrijheid weg, en 
banen stilzwijgend de weg voor de komende Bijbelse Big Brother, de antichrist. 
Europa en de wereld wordt een onveilige maatschappij tot men zal roepen uit angst, 
chaos is de rode loper voor een goede dictator met wereldmacht, democratie werkt 
niet meer gezond. Koning David wist wat echte veiligheid betekende, hij had geen 
camera’s, maar hij kende God, en God kende hem!  Hij schreef Psalm 27 waaruit de 
mens veel kan leren. 
 

1  De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens 

veste, voor wie zou ik vervaard zijn?  

 

Koning David was een overwinnende strijder, en had in vele moeilijke en angstige 
omstandigheden verkeerd, en wist wat onveiligheid was. Zijn eerste woorden in deze 
psalm geven ons de sleutel waarom hij kon zingen:  Ik ben voor niemand angstig! 
 

Spr.29:25 Angst voor mensen is een valstrik; wie op de Heer vertrouwt, 

wordt beschermd. 

Ben je verzekerd tegen angsten? De ene mens kan de andere, angst aanjagen, en dit 
op velerlei wijzen, niet alleen met geweld op straat, maar ook door doemdenkerij, als 
dat de wereld zou vergaan in 2012. Angst voor geldverlies doen de beurzen instorten 
enz. Daarom geeft de Bijbel uitleg, wat is waar, en wat zijn leugens. Mensen worden 
gevangen in depressiviteit door onwetendheid.  
Door niet te weten wat de toekomst brengt, komt er angst in het hart van de mens. 
Door niet te weten wat er na de dood is, is men angstig voor de dood.  
Onwetendheid noemt “God” duisternis. Daarom zijn christenen niet angstig.  
1 Thess. 5:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren 
niet aan nacht of duisternis toe; 

God liet Noach ook niet in de steek, want hij luisterde naar God, en dat was zijn 
verzekering, zijn behoud. Hij profeteerde over een oordeel van God, als men zich niet 
wilde bekeren. Dat was geen doemdenkerij! Profeten zijn geen doemdenkers.  
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God was Davids licht en zijn redding. 
 

David bedoelde God gaf hem licht, inzicht, wijsheid en dat was ook telkens zijn 
redding. Hij was in feite een gelukkig mens, hij had Iemand die voor hem zorgde, 
zolang hij naar Hem wilde luisteren. Prediker 7:12  Want de wijsheid beschermt 
evenals het geld, maar het is een voordeel te weten: de wijsheid doet haar bezitters 
leven. 
Zo is het ook mogelijk voor ieder mens, David was rijk, maar toch ook een sterveling, 
als wij. Een christen is iemand als David, zolang hij naar Christus luistert, Zijn advies 
opvolgt, kan hij gelukkig en beschermd door het leven. De raad van Jezus is te 
vinden in de Bijbel, nergens anders! Wie zou dat niet willen? Goud waard, en gratis! 
 

De Here is mijn levens veste. 

 

David besefte dat God zijn levenskracht was. Maar, waar haalde hij die kracht? Zijn 
levenskracht zocht hij niet in een sterrenrestaurant. Zijn levenskracht was geestelijke 
kracht, hij wist in feite al, wat Jezus leerde jaren later: Mattheüs 4:4  Maar Hij antwoordde 

en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, 
dat uit de mond Gods uitgaat. 

De eerste christenen hadden die geestelijke kracht, en werden de oorzaak van het 
verval van het eens zo machtige Romeinse Rijk. Waar is die kracht vandaag? 
 

2  Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten (mijn 

tegenstanders en mijn vijanden) zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. 

 

David herinnert zich een moment van onveiligheid en grote angst in zijn leven, welke 
hij overwon. Best mogelijk dacht David aan de strijd tegen de reus Goliath. Goliath 
zou hem als ’t ware opeten. Doch David stond er niet alleen, hij had ervaring van 
Gods aanwezigheid en zei: 37  Ook zeide David: De HERE, die mij gered heeft uit de 

klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En 
Saul zeide tot David: Ga, en de HERE zal met u zijn.1 Sam.17 

 

De levenskracht van een christen is afhankelijk van zijn ervaringen die hij opdoet met 
de levende God die hij dient, Jezus. Hij moet weten God is met hem is, en hem 
beschermd. 
 

3  Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een 

krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. 

  

Met andere woorden, zelfs als het opnieuw oorlog wordt, zal ik mijn vertrouwen 
blijven stellen op mijn God, schrijft David. Bijbelgetrouwe christenen weten dat er in 
de komende jaren, maanden of dagen oorlog komt, en er nog tal van profetieën in 
vervulling zullen gaan. De Palestijnen, de vroegere Filistijnen willen oorlog. De 
wereld, Goliath, keert zich opnieuw tegen David, Israël. Toch komt er eerst nog een 
zevenjarige schijnvrede, welke de antichrist zal breken.  
Wie wordt angstig?  

Allen die het geheim van koning David niet kennen: Zijn geheim: een persoonlijke 
relatie met zijn Schepper, de God van Israël, de Schrijver van de Bijbel. 
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Wie in de Bijbel leest, luistert naar God, en ontvangt geestelijke levenskracht. Lezen 
zonder het te geloven, is als een defecte batterij willen opladen! 
 

4  Een ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des 

HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en 

om te onderzoeken in zijn tempel. 

 

Hier lezen wij wat de hartenwens was van koning David was. Ieder mens heeft 
ergens nog een hartenwens, die nog niet in vervulling ging. Die hartenwens is sterk 
afhankelijk van ons “geestelijk” denken of ons “werelds” denken. Wij kunnen ons 
verlangen toetsen aan dat van David. Als de wens van David ook uw wens is, dan 
heeft God u veranderd, en bent u een kind van God. 
De wens van David was dicht bij God te leven, Gods vriend te zijn, voor de rest van 
zijn leven. Om Gods liefde te ervaren, te bidden, en om te mediteren, te overleggen 
de woorden die God ons gaf om te lezen. David wist dat het God zelf was, die zo’n 
soort verlangen in de mens kan leggen. Een niet wedergeboren mens moet van 
nature niet weten van God en kerk! Daarom is geloof een gave van God.  
Je kunt God ervaren, thuis, een tempel of kerkgebouw hebben wij niet meer nodig, 
wij zijn een tempel. (1 Cor.6:19) 

 

Hoe kunt u uw wensen aan God bekendmaken? 

 

Mattheus 6:6  Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot 

uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u 

vergelden. 

Wat een belofte! Jezus zocht de stilte op, wilde alleen zijn, waarom? Hij sprak met 
Zijn Vader en overlegde, en keek uit! God is mens geworden, en kent de verlangens 
van de mensen, Hij kent onze zorgen, kommer en verlangens enz. Zou Hij die het 
oor schiep ook niet kunnen luisteren?  Zeker hij luistert naar zijn kinderen. 
 

Spreuken 10:24  Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult 

de wens der rechtvaardigen. 

 

Een goddeloze is iemand, die nog geen persoonlijk relatie met God heeft. God moet 
nog zijn Vader worden, als hij dat wil. (Joh.1:12) Wie geen rekening houdt met Jezus, 
heeft nog de satan tot vader, vandaar zijn angst, wat David niet had. (Joh.8:44) 
Wie een kind van God wil worden, moet God vragen hem te veranderen, en zijn 
zonden biechten, maar niet in de biechtstoel! 

 

Johannes 3:3  Jezus antwoordde en zeide 

tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij 

iemand wederom geboren wordt, kan hij het 

Koninkrijk Gods niet zien. 
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