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Ieder mens kent soms eens verzuchtingen of beangstigende problemen, ook 
koning David heeft dit meermaals in zijn leven gehad. Deze psalm is 
hoogstwaarschijnlijk geschreven toen David vluchtte voor zijn zoon Absalom. 
Het gedrag van Absalom was enkel genieten van alles in het paleis. Ook van  
alle bijvrouwen van David genoot hij openlijk. ( 2 Sam.16). Men wilde de koning 
uitschakelen, vandaar de triestige gemoedsgesteldheid van de koning. Absalom 
was flink gebouwd en knap, doch erg eigenzinnig. Absalom betekent: “Mijn 
vader is Vrede”  
 

DAVID IN NOOD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1,3)Voor David was God zijn toevlucht in nood, en hij gaat zijn hart uitstorten 
bij God. David kende precies het vaderhart van God, bidt  en zingt: Op u 
vertrouw ik! Hij vertrouwt niet op zijn eigen kunnen of kennen. Ook niet op de 
mensen of raadgevers welke hem trouw bleven in Jeruzalem.(Jer.17:5) 
Stel mij niet teleur op mijn hoop zo bad hij. Allen die het van U verwachten 
zullen niet beschaamd worden. Voor de profeet Jeremia was ook God zijn 
toevlucht in rampspoed.(Jer.17:17) (Jer.16:19)  
 
Ook tijdens de benauwdheid, voor Israël tijdens de grote verdrukking. Dan zal 
men de  zichtbare wederkomst van de Messias verwachten. Doch ontrouwen of 
verraders (treachery) zullen beschaamd en gestraft staan, en eerst de valse 
Messias, de antichrist nalopen, ook vele heidenen. 
  

Gij, HERE, God der heerscharen, God van Israël, ontwaak om al de heidenen te 
straffen, heb geen genade voor alle ongerechtige verraders. Sela Ps.59:6 
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WAT MOET IK DOEN? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4,5) Toen bad David. David besefte dat hij enkel Gods advies nodig had, om 
te handelen. Leer mij, uit Uw waarheid. Zo vinden wij hier opnieuw een 
gebeuren waarbij David iets zou bijleren. Mozes bad op dezelfde wijze, opdat 
God hem zou helpen om zijn volk te verlossen van Egypte. (Ex.33:13,14) 
 
Vandaag is dit niet anders, Gods woord de Bijbel leert ons wat wij dienen te 
doen en welke stappen wij kunnen zetten. Gij zijt toch de God van mijn redding, 
mijn behoud,  in moeilijkheden zo zingt David.  
David vroeg hulp voor hem persoonlijk, en zocht ernstig de wil van God en bad 
om Gods wil te mogen begrijpen. Zijn hoop was gedurig op Hem.  
 

UW GENADE IS ER ALTIJD 
 
(6,9) David weet dat God een genadig God is, toch wijst hij op zijn 
tekortkomingen en zijn vroegere zonden, waarvan hij nu op oudere leeftijd 
misschien de gevolgen moet dragen. God wil in zijn liefde, ieder in zonde 
geborene onderwijs geven en raad. (Thora)  God wil dat het goed zou gaan met 
ieder mens tijdens zijn aards levenspad. Hij zal de zachtmoedige leiden, en 
gerechtigheid leren, indien hij wil luisteren, en dat betekent zich bekeren, en 
Gods gedachten en zinnen te aanvaarden i.p.v. eigenzinnigheid. (Matth.5:5)  
 
(10) God is goed en is trouw voor allen die Hem met hart en ziel willen volgen. 
Niet alleen David had dit ondervonden ook de apostel Paulus schreef: 
 

Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die 
God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.Rom.8:28) 

 
 Ook de profeet Ezra weet hoe God denkt:  
 
Want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen om ons 
te beschermen tegen vijanden onderweg; wij hadden namelijk tot de koning 
gezegd: De hand van onze God Is ten goede over allen die Hem zoeken, 
maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen allen die Hem verlaten. Ezra 8:23 Dus 
vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden. 
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DE MAN DIE DE HERE VREEST 
 
(12,14) Dit is ieder mens hetzij Jood of heiden, die 
wil ontzag hebben voor Gods raad. Mensen 
dienen soms een beslissing te nemen of een 
keuze te maken in bepaalde omstandigheden. Een 
Bijbelgetrouw christen zal eerst bidden en Gods 
principes nagaan. Hij zal niet eigenzinnig als 
Absalom handelen. 
Hier ontwikkelen wij door ervaring een 
persoonlijke relatie met God, dat was de 
bijbelschool van David! 
 

DE STRIKKEN DES DUIVELS 
 
(15,16) De gelovige neemt de visie over van God, 
en dit zal hem bewaren om niet te worden 
gevangen in de strik des duivels. Dit is een 
verborgen geheim en raad voor al Gods 
kinderen! Ongelovigen leven in een duisternis, 
onwetendheid, maar Gods kinderen behoren de 
duisternis niet toe, zij weten van de wederkomst. 

  
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad Ps. 119:105. 

 
David paste zijn kennis toe, en hij kende de gevaarlijke strikken. Zijn 
tegenstanders wilden hem in de val lokken, om hem om te brengen. 
Vandaag neemt de Bijbelkennis af, en dit zorgt voor veel geloofsafval, een 
uitdoven van de Geest. 1 Tessalonicenzen 5:19 Dooft de Geest niet uit, 
:20 veracht de profetieën niet, 
 

De leringen van boze geesten zijn erg actief. (Jer.5:26) (2 Thes.2:3) 
 
Goddelozen leggen mij een strik, maar van uw bevelen dwaal ik niet af.Ps.119:110 
Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en 
schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 
 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht (1 Tim.6) 

 

 (17,18) David voelde zich machteloos, angstig en 
eenzaam. Volgens Joodse bronnen zou de koning wat 
hebben geleden aan melaatsheid, en zo zich ergens 
hebben afgezonderd in eenzaamheid.(16) Zijn 
moeilijkheden hebben hem dieper doen nadenken!  Men 
kan lessen trekken uit moeilijkheden in het leven. 
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VIJANDEN 
 

 (19) David keek naar zijn vijanden, welke 
talrijk waren en dit wakkerde zijn angsten 
en ellende aan. Velen haten hem. Zo is het 
ook vandaag de Jodenhaat neemt hals 
overkop toe in deze oordeelsrijpe wereld. 
Dit heeft ook een profetisch karakter, wij 
zien bijzonder de haat van de naburige 
landen van Israël, maar ook de heidenen! 
Ze hadden een haat alsof David een 
crimineel was.  
“Een wrevelige haat” Het Hebreeuws schrijft hier over een haat met terrorisme 
en roof. Dit is wat wij vandaag kunnen vaststellen. 
 
(20,22) David (Israël) bad om redding en verlossing van zijn vijanden en zijn 
miserie. Laat toch niet toe dat ik belachelijk wordt tegenover het volk en mijn 
land. 
Met een profetisch oog lezen wij hier dat hij, Gods volk zijn Messias verwacht, 
en dat hij zou worden behouden uit zijn grote benauwdheden. 
Wanneer wij dit reflecteren op de huidige staat Israël, vinden wij bijzondere 
gelijkenissen. Israël gaat op naar de benauwdheid van Jacob. (Zef.1:14,15) 
God zal hen verlossen van al hun naburige vijanden. 
 

“Want ik verwacht u” Zo schrijft David over Jezus!!!! 
 

Jeremia 30:7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van 
benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered 

worden 
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