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      GELOVEN ALS KONING DAVID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psalm 118 werd  geschreven en gezongen door Koning David een tijd na de dood van 
Koning Saul en na een van zijn grote overwinningen op zijn omringenden vijanden. 
De inhoud van de psalm is een bemoediging voor ons allen die soms wel beproefd 
worden op eender welke wijze. De Here is telkens onze verlosser en onze enige toevlucht. 
 

VERS 1- 4.    De goedheid van God. 
 
Deze psalm begint met een danken voor de goedheid van God. 
Men was blij door de behaalde overwinningen, en men had ondervonden dat de  GOEDHEID 
van God BLIJFT DUREN, David bleef Hem trouw. 
 

Wie looft er de Here ? 
Israël, dan Het huis van Aaron, en dan wie de Here vrezen  Gods Volk, dan de priesters, en 
dan de gemeente ! Het loven van God komt uit een spontaan hart, niet uit traditie! 
Het loven en prijzen komt voort doordat men de goedheid van God in zijn leven waarneemt. 
Denk aan de vele genezen mensen die Jezus genas, ze loofden en prezen Hem in de 
tempel ! Dit deed Hij in de eerste plaats om aan het volk te tonen dat hij de verwachte 
Messias was!    

VERS 5   Mijn benauwdheid 
 
UIT DE BENAUWDHEID HEB IK TOT DE HERE GEROEPEN. 
David geeft zijn gemoedstoestand en emoties te kennen : 
BENAUWD, ANGSTIG zag eerst geen uitweg meer, tenzij door de Here; 
Het Hebreeuwse woord voor BENAUWDHEID = NAUW  
 
De satan kan de mensen in het nauw drijven precies als met Mozes en het 
volk toen ze voor de Rode zee stonden en achtervolgt werden door het leger van de Farao ! 
 
 

http://biblespace.wordpress.com/
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2Foriginals%2Fd5%2Fc6%2F41%2Fd5c6415ded412e2e2d5ccd3411ef06ad.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fdavidvanwijck%2Fdavid-goliath%2F&docid=Hpgu0mCzYwAy-M&tbnid=nvGe010NwlaeeM%3A&w=453&h=576&bih=963&biw=2560&ved=0ahUKEwiOlOTy7ofQAhUFExoKHZ4CCB4QMwhFKCAwIA&iact=mrc&uact=8


Biblespace   http://biblespace.wordpress.com/.    R.GAYTANT 2 

 
 
 

Dit betekent voor onze maatschappij 
vandaag :  
in het nauw door financiële 
moeilijkheden  
in het nauw door een ziekte 
in het nauw door verlies van job, of 
faillissement. 
 

in het nauw door echtscheiding, angstig voor komende oorlogen. 
In het nauw door terrorisme uit demonische hoek 
Dit zijn toestanden die mensen zodanig in het nauw kunnen drijven dat ze zichzelf soms 
van het leven willen beroven. Ze maken de mensen ziek. Het is slecht voor zijn geestelijk 
leven. 
 
DE HEER GAF EEN ANTWOORD ( vers 5b) 
Dit is een gebedsverhoring. Wie niet bidt, is de verliezer. God laat zijn kinderen niet in de 
steek,  en allen die Hem vrezen. Als je bid zie je hem niet, maar hij luistert, als je telefoneert, 
zie je ook niet naar wie je belt. 
 
God belooft gebedsverhoring.  
16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. 
Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt 
(Jac.5:14) 
 

EEN OPLOSSING GEGEVEN ( v.5c) 
 
Tegenover het woord "NAUW" staat "RUIMTE ! Een betere vertaling is de OPLOSSING! 
God zorgt voor de oplossing en neemt de spanning weg en geeft een gerust gemoed. 
Het enige wat God ons vraagt is op Hem te vertrouwen en op Hem alleen ! 
Het is soms nodig dat God mensen in het nauw laat komen, opdat ze tot geloof zouden 
komen. 
GOD WIL ALTIJD DE EERSTE ZIJN DIE ONZE NOOD WIL HOREN. 
Meestal lopen wij eerst met onze noden naar onze huwelijkspartner, of onze dichtste vriend 
enz...of naar mensen die belangrijk  zijn in de maatschappij. 
JEZUS wil ook hier altijd de eerste zijn. 
 

VERS 6 / 7  wie vertrouwt , verdringt angsten. 
 
Wat een overtuiging van de schrijver !Wat een geloof ! 
David steunt volledig met zijn hart op de ALMACHTIGHEID van zijn God ! 
Voor ons als christen mogen wij geen angst hebben , niet van mensen, of aankomende 
oorlog en oorlogsgeruchten. 
 
 3 Voorbeelden :  
  

Jacob   :Wat zou Esau mij doen ? 
David   : Wat zou Goliath mij doen ? 

Daniel : Wat zouden de leeuwen mij doen ? 
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Ons vertrouwen op God overwint innerlijke angsten. Angsten en zorgen zijn er om ons geloof 
te toetsen! 
 

”ALS GOD VOOR ONS IS, WIE ZOU TEGEN ONS ZIJN ? 

 

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, 
ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? 
God is het, die rechtvaardigt; Rom.8 
 
De Here is met mij , onder mijn helpers ( v.7) God gebruikt mensen die op Hem vertrouwen, 
om zijn kinderen te helpen en bij te staan David had ondervonden dat God mensen gebruikt.  

Spreuken 16:7 7 Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem 
maken. 
 

VERS 8 / 9  vertrouw niet op een lange arm ! 
 
Op mensen zien en vertrouwen daarop 
stellen brengt meer dan teleurstelling! 
Voor christenen bestaat er een groot gevaar 
op mensen die in de kijker komen, te gaan 
vertrouwen, en niet verder op Gods 
Woord,de Bijbel ! 
 

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man 
die op een mens vertrouwt en vlees tot 
zijn arm stelt, wiens hart van de Here 

wijkt; 6 Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets 
goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond 
land. 7 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; 
Jer.17 
 

VERS 10 TOT 12  Israels vijanden verslaan ! 
 
ZIJ WERDEN ALS EEN DOORNENVUUR UITGEBLUST 
Doornenvuur kan veel lawaai en geknetter geven, maar is ook rap 
uitgeblust. Dit spreekt hier over David, die zijn vijanden overwon. Ook in David zien wij een 
beeld van Israël, welke in de eindtijd, na veel schade zal overwinnen. Wij bedenken deze 
psalm 118, als een lofprijzing bij loofhuttenfeest. De grote (oogst) schare vanuit de grote 
verdrukking. De zondige begeerten (vijanden) in deze wereld kunnen vurig op ons afkomen 
doch in geloof vlug overwonnen. Wie niet vervult is van de H.Geest, loopt gevaar door de 
wereld overwonnen te worden. Vrienden van Paulus verlieten hem door een grotere liefde te 
krijgen voor de wereld, zoals Demas was uitgekocht. 
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VERS 13/16 HOE GROOT IS MIJN GELOOF ?  
Om dit te weten moeten wij onszelf eens controleren, als wij plots in moeilijkheden komen; 
Aan wat denken wij het eerst ?  Is het Jezus ? Hier is een kristelijke vreugde in het hart van 
de kinderen die God aannam. De rechterhand is Jezus !  
 
 

Hoe ontstaat EEN geestelijke vreugde? 
 

1/ Bewustheid dat men gered is.............JES.61:1O10 Ik verblijd mij 
zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de 
klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een 
bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, 
die zich met haar versierselen tooit. 
2/ Overwinning op de zonde.................PS 32:11 Van David. Een 
leerdicht. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt 

is; P s a l m 3 2 (bekeringsgebed). 

3/ Bijbeluitleg.en studie.........JER.15:1616 Zo vaak uw woorden 
gevonden werden, at ik ze op, uw woord was 
mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; 
want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, 
God der heerscharen. 
 
 
 

 
4/ Getuigen en evangelieprediking....(ook soms zonder 
vrucht). 
 
6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich 
eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten 
hadden, gin-gen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden 
genezen; 8 en er kwam grote blijdschap in die stad.Hand.8 
 
 

VERS 18.Wij sterven niet buiten Gods wil om ! 
 
De ure van ons sterven is door God bepaald, Hij zal niet  toelaten dat iemand sterft, 
onder zijn kinderen, als dat niet zou medewerken ten goede. 
Wij hebben soms vele vraagtekens over het sterven van iemand, maar God kent 
het antwoord, en Zijn denken is veel hoger dan het onze.Het is genade voor iedere dag dat 
wij leven. Maar God wil dat ieder mens leeft tot zijn eer ! 
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VERS  19/23  Zou de steen God zijn ?  
Ì 
  Jezus haalt deze psalm aan in  MATTH.21:42-43.  
 

42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, 
die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen 
geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 
43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen 
worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan 
opbrengt. 

 
De bouwlieden waren de meerderheid van de farizeeën onder de joden, welke grote en 
dwangmatige invloed hadden op het volk, met alle gevolgen vandien. Dit profiel van mensen 
was en is terug te vinden in het Roomse of Babels christendom. Het nieuwe volk dat die 
vruchten opbrengt zijn de wedergeboren christenen, welke je moeilijk terug kan vinden in de 
geschiedenisboeken. De hoeksteen is Jezus Christus, die alle andere levende stenen steun 
geeft, samenhoudt, en hoop geeft, want Hij komt terug om te regeren!   
 

VERS 24. De wederkomst van Jezus ?  
 
Dit is de dag ! De dag van de wederkomst van Jezus op aarde ! 
Het zou de dag kunnen zijn, waar die grote schare van gelovigen, die uit de  
verdrukking komt , de hemel triomfantelijk binnenkomen , op het einde van de verdrukking, 
waar Jezus de grote overwinning behaalt, de steen die een einde maakte aan het  
wereldbeeld van Daniel.  Zal die schare psalm 118 zingen ?   
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