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Hoop voor de wereld!
1 Petr. 1: 3 ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus
Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u’.
Wat voor hoop is er voor de wereld? ‘Hoop’ betekent voor mensen iets
onzekers. Net zoals het woord ‘geloven’ in de wereldse zin iets twijfelachtigs heeft. Het woordenboek zegt: Hoop is de onzekere verwachting
dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. En toch hopen
we, want hoop doet leven! Hoop geeft moed.
Mensen hopen op rijkdom, op vrede, op geluk, op gezondheid… Echter,
zoveel mensen hebben geen hoop meer, al hun hoop is vervlogen. Ze
zien de zin van hun leven niet meer. Bovendien, hoop in de wereld is
vaak hoop die vervliegt. Want met de dood is alle hoop weg.
We hopen op een betere wereld, we werken aan een betere wereld. Maar
tegelijkertijd is er net zoveel kans dat het juist fout loopt. Mensen worden heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees.
Maar de kerk heeft hoop voor de wereld! Te midden van zoveel onzekerheid en gevaar staat de kerk als een huis van hoop.
Hoop in het Oude Testament is vooral: hoop op het goede. Israël heeft
hoop omdat God Zijn verbond met het volk heeft gesloten. Maar ook
persoonlijk had men hoop op het goede: persoonlijk heil, het eeuwige
leven.
Ook in de tijd van het Nieuwe Testament zien we dat. In Hebr. 6 vers 19
lezen we: “Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en
onwrikbaar is.” We hopen op de dingen die we niet zien. Zoals men in
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het Oude Testament uitzag naar de Messias die vrede zal brengen. Zo is
ook de hoop in het Nieuwe Testament gericht op de komst van de Messias die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal brengen.
Zo leven ook wij in verwachting dat Hij weerkomt om alle dingen nieuw
te maken! En is hoop in de wereld leeg, twijfelachtig, hoop in de Bijbel is
zeker! Omdat wij hopen op God die het beloofd heeft. Wij vertrouwen op
Zijn Woord. Ja, het is nog sterker! Het is een gerealiseerde hoop! Christus heeft alles al voor ons volbracht! Hij heeft de straf gedragen en is
opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood al overwonnen! Zo lezen we
ook in onze tekst. Door het geloof hebben we een erfenis in de hemel.
‘Een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de
hemelen bewaard wordt voor u’. Een schat veilig in de hemel bewaard,
waar geen dieven inbreken en waar geen mot en roest hem aantasten.
Een schat die je in ontvangst mag nemen als je sterft. Nota bene, als we
sterven lijkt alle hoop verloren, maar niet voor de gelovige, hij/zij mag
de prijs in ontvangst gaan nemen.
Die hoop is een machtige gave waaruit een christen mag leven.
Petrus zegt (1 Petr. 3:15) ook dat we altijd bereid moeten zijn tot verantwoording aan ieder die ons rekenschap vraagt van de hoop die in ons
is. Wij hebben een belangrijke roeping in de wereld. De wereld is zonder
hoop, (Efeze 2:12). Maar de kerk, een christen, heeft hoop! Hoe belangrijk is het, dat we midden in die wereld getuigen van de hoop die in ons
is!
Mensen kunnen er naar vragen, stelt Petrus. Er zijn ook mensen naar op
zoek. Dan mag je antwoorden, niet veroordelend, niet uit de hoogte,
maar met respect en zachtmoedig en vertellen wat jouw hoop is.
Die Bijbelse hoop, die zekerheid, die gefundeerd is in het werk van
Christus, wordt in de wereld gemist. Daarom is het zo belangrijk dat we
ervan vertellen!
Zo hebben we als christenen vandaag, in deze moderne tijd, een belangrijke roeping om aan de wereld te laten zien dat er hoop is: Hoop, gegrond op het werk van Jezus Christus, die gekomen is en komt om alle
dingen nieuw te maken!
Een belangrijke vraag is dan natuurlijk: Wordt ons leven echt door die
hoop bepaald? En leven we vanuit die hoop? Hoe zouden we anders van
die hoop getuigen?!
Als we die hoop nog niet hebben, kunnen we die ontvangen, als we naar
Christus gaan. Als Hij ons leven wordt, hopen we niet meer op ijdele
dingen die vergaan, maar bouwen we onze hoop op Hem.
Ds. W.J.A. Ester
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Beste varenden
De Heere Jezus is waarlijk opgestaan. Dat is het bijzondere van het
Christelijk geloof. De Zaligmaker heeft de dood overwonnen. Het graf
was leeg; de steen afgewenteld.
De zonde moest het verliezen; de dood moest het verliezen - hij is overwonnen. Christus leeft.
Hij is een aantal keren verschenen. Zijn discipelen hebben Hem gezien.
Wat een troost is dat voor Gods kerk.
Hij leeft - daarom is er hoop voor u en voor uw gezin. De opgestane Zaligmaker zei tegen de vrouwen, die van het graf kwamen om de paasboodschap aan de discipelen te gaan brengen: ‘Weest gegroet! Vreest
niet!’
Hoe kon Hij dat zeggen? Hoe kan Hij alles zó maken dat u niet hoeft te
vrezen? Omdat Hij de Zoon van God is; de Opgestane. Om Zijn verzoenend lijden en sterven en opstanding op de derde dag. En omdat Hij Profeet is, Priester en Koning - dat zijn Zijn Middelaarsambten. Daarom
kan Hij inderdaad zeggen: ‘Vreest niet!’
Zijn opstanding betekent zoveel voor ons. Denk ook aan de manier
waarop de Heere Jezus bij de Emmaüsgangers kwam en met hen mee
leefde en voor hen het Oude Testament verklaarde: “Moest de Christus
niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?” Die uitleg
- zou u daar niet graag bij geweest zijn?!
Hun hart was brandende - van die Emmaüsgangers.
Bent u moedeloos? Roep tot de Heere Jezus, de Zaligmaker; vraag om
Zijn genade en hulp. Hebt u zonde en schuld? En twijfelt u aan uw eigen
zaligheid en aan de zaligheid van uw kinderen? Spreek er met de Heere
over; zeg het de Zaligmaker! Bij Hem is raad.
Christus leeft. Vergeving van zonde mag gepreekt worden!
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Geestelijk dode harten maakt Hij levend. Hij leeft en Hij schenkt ook het
leven - de eeuwige zaligheid.
Bij de Heere is vergeving. Hij is gereed ook u te helpen. Ja, Hij is een
volkomen Zaligmaker.
Voelt u de nood? Vraag de opgestane Zaligmaker om licht en heil. Hij
geeft genade en vrede. Het is alles bij Hem te verkrijgen.
Bent u eenzaam en onbegrepen? Kom tot de Zaligmaker! Hij is nabij de
ziel die tot Hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht.
Christus leeft.
Hij heeft, o God, van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermeêrd;
Zo leeft de Vorst altoos;
Zo leeft hij eindeloos.
Psalm 21
In Mannheim ben ik enkele zaterdagen en zondagen geweest. Zoveel
mogelijk Nederlandse en Belgische schippers ontvangen bezoek. Ook
niet-kerkelijke schippers spreek ik dikwijls. Het komt regelmatig voor dat
schippers die niet vaak een normale kerkdienst meemaken, in Mannheim
toch de eredienst bijwonen. Fijn dat er veel jonge mensen komen.
Koffiedrinken (na de dienst) wordt erg gewaardeerd - samenzijn in een
goede sfeer. De schippers hebben er veel voor over.
Twee weken terug ging een zeventienjarige stage-loper (matroos op een
Nederlands schip) even de stad Mannheim bekijken. Tijdens het fietsen
heeft hij waarschijnlijk de rails van een havenhijskraan geraakt. Daardoor raakte de jongen uit balans en is van de kade in de rivier de Rijn
gevallen. Hij kwam tussen wal en schip terecht. Het heeft zijn leven gekost! Verschrikkelijk. Wat een roepstem! De jongen kwam uit Zeeland.
Donderdag 8 maart is na een moedig gedragen ziekte door de Heere
Thuis gehaald zr Corrie Romijn-de Jong, in de leeftijd van zestig jaar.
Br Hans Romijn heeft zijn geliefde vrouw moeten verliezen; de kinderen
Sytske, Jan, Roel (en Roos) en Johan hun lieve moeder. Dat is heel ingrijpend.
De Heere had veel in Corrie gegeven - een sympathieke, hartelijke
vrouw. Wat heeft ze veel voor haar kinderen gedaan. Ze heeft hen met
haar gebed omringd. Hen de weg gewezen: ‘En gedenk aan uw Schepper
in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de
jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.’
Pred. 12 : 1
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In oktober, november 2016 kreeg zr Romijn te maken met ernstige ziekte. De berichten waren niet best. Ze realiseerde het zich. De Heere heeft
haar leven toch nog meer dan een jaar gespaard. Een poos ging het nog
tamelijk goed. Zr en br Romijn konden varen op de Insula.
De ziekte verergerde. Zr Romijn heeft het inderdaad moedig gedragen;
ze zou zeker niet onnodig klagen. De laatste weken werd het moeilijker.
Ze sprak goed van God. Donderdag 8 maart werd het eeuwigheid.
Er zijn goede herinneringen. We mogen denken aan alles wat ze mocht
zijn, in de weg die ze mocht gaan. In haar hartelijke betrokkenheid. In
de bewogenheid van haar hart, wanneer het ging om de dienst van de
Heere.
Hij is de God van alle vertroosting. Hij is getrouw. Hij wil de bedroefden
nabij zijn.
Als de God van het verbond werkt Hij in de geslachten. Psalm 25 : 6 en
7 (berijmd).
Donderdag 15 maart was de begrafenis. Er was veel belangstelling.
Er zijn meer lege plaatsen gekomen in de kerken. We mogen deze gezinnen en families aan de Heere opdragen - zij die één van hun geliefden
door de dood zagen weggenomen.
Pastorale bezoeken worden gebracht. Het evangelie gaat ook naar buitenlandse zeevarenden. Wat komen er veel zeelieden in onze havens die
de Heere Jezus nog helemaal niet kennen. Het is bijzonder om Gods
Woord ook aan hen te mogen doorgeven - aan Filipino’s, Indonesiërs,
aan Russen en Oekraïners. Aan Nederlanders ook.
De opgestane Zaligmaker zei: ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt
het Evangelie aan alle kreaturen.’ Aan alle schepselen. Markus 16 : 15.
Wat is dat een bemoediging.
Het werk zal zeker niet tevergeefs zijn. Velen moeten het Evangelie nog
horen! De Heere trekt uit de duisternis en brengt tot Zijn wonderbaar
licht. Ik denk aan de profetieën van Jesaja: ‘Men zal nergens leed doen
noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid; want de aarde zal
vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem van de zee
bedekken.’ Prachtige profetieën. Dat is een heerlijke toekomst.
Sinds een poos is er ook een prachtige website www.cgk.nl/varenden.
Maak er gebruik van. Daar is veel te vinden – onder meer Bijbelstudies,
artikelen die van belang zijn.
Het is heel goed als u een seintje geeft als u midden in het land bent, of
in de buurt van Rotterdam, Utrecht, Dordrecht of aan de Moerdijk. Graag
kom ik aan boord!
Goede vaart,
H. van der Ham
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Wij waren bedelaars voor U
Wij waren bedelaars voor U,
Melaatsen en aan elk onrein,
Die knielden aarzelend en schuw,
Verwachtend weggetrapt te zijn.
Want o wij wisten, hoe een wond
Afzichtelijk ons gelaat doorsneed,
En bogen dieper naar de grond,
Dat niet terstond ’t U walgen deed.
Maar zwijgend zaagt Gij op ons neer
Uw ogen dwongen ons omhoog,
Die langzaam volgden in verweer,
Tot onze blik was in Uw oog Toen Gij van ons weer zijt gegaan,
Wij hebben ’t nauwelijks gemerkt,
Maar voelen onze polsen slaan
En Uwe kracht, die in ons werkt !
W.A.P. Smit
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Verzoening
Hoe komt verzoening tot stand?
Oudtijds stond in de tempel een altaar. Ook in de tabernakel stond een
altaar. En dat altaar in de tabernakel, het brandoffer-altaar, maar ook
dat grote altaar dat wij noemen “de ark der verzoening” dat was het altaar waarop verzoening tot stand werd gebracht.
Dat gebeurde op een ceremoniële manier, met name op de grote verzoendag, waarvan u kunt lezen in het boek Leviticus, wanneer de hogepriester niet met zijn uniform, niet met zijn prachtige dingen aan, maar
heel eenvoudig, in zijn eenvoudigste kleed, met het bloed van stieren of
bokken, met het bloed van dieren voor de zonden, het heiligdom binnenging.
Dat was volgens de ceremoniële wet, de wet waarin geschreven stond
hoe de zonde verzoend moest worden.
Hoe werd de zonde in het Oude Testament verzoend?
U kent de geschiedenis. De hogepriester moest eerst tot verzoening van
zijn eigen zonden offeren. Hij kon niet als middelaar optreden, als hij zelf
nog met zonden was beladen. De hogepriester legde vervolgens zijn
handen op de kop van het dier. Dat zag op overdracht van schuld.
Hij legde (door deze daad) zijn zonde op het dier. Dat dier nam zijn
plaats in.
Hier hebt u heel duidelijk de gedachte van plaatsvervanging.
De hogepriester kreeg het bloed van een bok, van een dier dat geslacht
werd. En hij bracht dat bloed in het heiligdom.
Maar er was ook een andere bok. Die werd buiten de legerplaats gestuurd!
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En wat er van dat ene offer overbleef, dat werd ook buiten de legerplaats gebracht en dat werd daar verbrand. Dat werd volkomen weg gedaan. Daar bleef niets van over.
Alles moest daar buiten de legerplaats verbrand worden. Dat staat in
Hebreeën 13 : 11.
Het was een prediking; het was aanschouwelijk onderwijs.
Het volk zag het. Het volk leefde naar die grote verzoendag toe!
Er is geen open weg naar de Heere, dan alleen wanneer de zonde is weg
gedaan!
U weet: zonde brengt scheiding! Zonde brengt scheiding tussen God en
de mens. Zonde brengt ook scheiding tussen de mensen onderling.
Daarom moet de zonde worden weg gedaan!
Dat was de prediking van het Oude Testament.
Als de zonde verzoend was, doordat de hogepriester in het heiligdom
met het bloed was binnen gegaan en de zonde weg gedaan was, dan
wist het volk: Wij mogen ademen.
God woont bij ons.
Wij mogen gemeenschap hebben met de Heere God.
Grote verzoendag – dat was ieder jaar opnieuw. Het was nooit af! Het
was nooit compleet.
De zonde bleef. De volgende dag was het al weer mis. Dan was er al
weer verzoening nodig.
De Heere Jezus heeft een volkomen Offer, een al genoegzaam Offer gebracht! Hij heeft alles gedaan.
Hij heeft buiten de poort geleden. Dat houdt nogal wat in.
De hogepriester ging in de tabernakel, met het bloed. En de levieten
gingen met de restanten van dat beest buiten de legerplaats. Daar werden die restanten verbrand.
En de Heere Jezus Christus…; Hij ging gebukt onder het kruis, met een
menigte om Zich heen: soldaten, priesters die Hem voortdreven door de
straat.
Buiten de stad! ‘Buiten de stad!’ zeggen ze. En God zegt: ‘Buiten de
stad; buiten de legerplaats.’
God zegt: ‘Je hoort er niet meer bij!’
De Heere Jezus heeft buiten de poort geleden.
Mirjam - u kent haar geschiedenis. Mirjam die een keer tegen Mozes wat
zei, kwam buiten de legerplaats: melaats!
Zij moest daar blijven. De Zaligmaker kwam buiten de legerplaats, bedekt met onze zonde en schuld. Hij was niet slechts melaats, maar Hij
werd gekruisigd en gedood.
Hij werd de stad uit gevoerd. Hij hoorde er niet meer bij. De Heere Jezus
Christus heeft buiten de legerplaats geleden. Dat betekent: Onder de
vloek en onder het oordeel van God.
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Hij is niet als de hogepriester met het bloed van een stier of bok, niet
met het bloed van een dier voor God getreden. Maar met Zijn eigen
bloed!
Dat wil zeggen: Met Zijn eigen leven.
Hij betaalde de losprijs niet in geld. Dat zou nooit kunnen! Geen som is
toereikend. Maar Hij betaalde de losprijs met Zijn ziel, met Zijn leven.
Het kostte Hem al die pijn en al die smart. Het kostte Hem de dood.
De Heere Jezus kon als Middelaar optreden, want Hij is heilig. Hij behoefde niet zoals de hogepriester op de grote verzoendag eerst voor
Zichzelf een offer te brengen.
Hij is eenmaal met Zijn eigen bloed ingegaan in het hemelse heiligdom.
Hij heeft een eeuwige verzoening bewerkt.
Het heeft veel gekost. Zonder bloedstorting is er geen vergeving.
Christus nam de zonde van de Zijnen op Zich en offerde Zich eenmaal aan het kruis van Golgotha.
Opdat Hij het volk zou heiligen, heeft de Heere Jezus buiten de poort geleden. (Hebr. 13 : 12)
Wat wil dat zeggen? Het betekent: Opdat Hij het volk daar zal brengen,
daar waar zij weer bij God horen.
Christus eruit! En de zondaar er in.
Christus buiten de poort en de zondaar binnen de poort.
Christus onder de vloek, opdat wij nimmermeer onder die vloek zouden
komen.
Vergeet toch niet, dat de Heere Jezus buiten de poort is gestoten, opdat
wij bij Hem zouden behoren.
Laten wij tot Hem uitgaan!
God was in Christus de wereld met Zich zelven verzoenende, hun zonden
hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
Zo zijn wij dan gezanten van Christus’ wege, alsof God door ons bade;
wij bidden van Christus’ wege: Laat u met God verzoenen! Want Dien,
Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat
wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Lees de Bijbel
Lees mij vrij zevenmaal, ja zeventig maal zeven,
Nog vat het brein niet al, wat in mij staat geschreven;
Hoe meer gij in mij zoekt, hoe meer gij in mij vindt,
Hoe meer gij in mij leest, hoe meer gij mij bemint.
J. Cats
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Een boetpsalm - psalm 51
In deze psalm gaat het over berouw en bekering. Die zaken staan heel
centraal in de Schrift. Zonder hen kunnen wij niet eens een christen zijn.
Bekering is zowel het begin van het christenleven als de voortgang ervan
- een dagelijkse bekering is ook nodig.
De opbouw van
Vers 1 - 2
Vers 3 - 4.
Vers 5 - 8.
Vers 9 - 14
Vers 15 - 19
Vers 20 - 21

de psalm:
inleiding
gebed om vergeving
zonde-belijdenis
gebed om zonde-vergeving
belofte God te loven
gebed om het herstel van de stadsmuren

‘Wees mij genadig, o God.’ Dit is een roep om ontferming! Het smeekgebed om ontferming en genade beheerst de hele psalm.
Bij God is goedertierenheid en barmhartigheid in Christus - zó is God.
Dáár pleit de dichter op (vers 3). David vlucht niet van God vandaan,
maar juist naar Hem toe!
David heeft heel veel schuld, maar hij zoekt het toch bij de Heere en......
kan bij Hem terecht.
Voor zijn misdrijf worden hier verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt:
overtreding - opstaan tegen Iemand; afvallen van Hem.
ongerechtigheid - innerlijke boosheid, verdorvenheid, verkeerdheid.
zonde - Gods doel missen; wij beantwoorden niet aan onze bestemming.
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De verschillende woorden worden hier bijna als synoniem gebruikt. Het
zijn woorden die spreken van zonde tegen God bedreven.
Ook voor het uitdelgen van de zonde worden verschillende Hebreeuwse
woorden gebruikt; in vers drie: uitdelgen, uitwissen (ook in vers elf).
In vers vier: wassen; en parallel daaraan: reinigen (ook in vers negen).
In al deze werkwoorden is "zonde" iets dat de mens verontreinigt. "Vergeven" van de zonde heeft dan de werking van wassen en reinigen.
De Heilige Geest overtuigt David! Hij smeekt dat de Heere zijn zonde
wegneemt. Dat kan alleen om Christus' wil. Hij heeft onze zonden in Zijn
lichaam gedragen op het hout/kruis. Hij is Borg.
Hij wilde in onze plaats staan. Hij werd veroordeeld, opdat wij (schuldigen) vrijgesproken worden. Hij stierf een heel pijnlijke dood, opdat wij
het eeuwige leven zouden ontvangen.
Er is vrede met God door onze Heere Jezus Christus.
Vers 5 - 6. ‘Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor
mij.’
Als u bidt om vergeving, dan erkent u dat u gezondigd hebt. Dat lijkt
vanzelfsprekend.
Bij het gebed om vergeving hoeft dan ook niet altijd eerst de zonde uitdrukkelijk beleden te worden. Dat gebeurt meestal ook niet.
Hier wordt wel de zonde nadrukkelijk erkend: ’Ik ken mijn overtredingen.’
In vers vijf zegt David wat de zonde voor hemzelf betekent en in vers
zes wat de zonde betekent voor zijn verhouding tot God.
In vers vijf zegt hij dat hij zich zijn zonde steeds bewust is; zijn misdrijf
staat hem steeds voor ogen. Dat bepaalt nu heel zijn leven. Hij kan daar
zó niet mee verder leven.
David eigent zijn zonde! Hij belijdt: ‘Mijn overtreding, mijn.....mijn......’
Dat is een teken van echt berouw; dan veroordelen we onszelf radicaal.
En in vers zes zegt hij dat zijn verhouding tot God er diep door geraakt/geschonden is - door zijn zonde.
Beide verzen samen, vers vijf en zes, maken duidelijk dat David zijn
misdrijf diep ernstig opneemt. Vers 6a - ‘Tegen U, U alleen heb ik gezondigd’ wil niet zeggen dat hij alleen tegen God gezondigd heeft en
niet tegen mensen. Maar beslissend is, dat hij volledig tegen God in is
gegaan. Wie is David voor Gods majesteit en heiligheid? Hij heeft gedaan
wat kwaad is in Gods oog. Dat sluit mede in, dat hij ook tegen mensen
gezondigd heeft.
David erkende en beleed: ‘Ik heb gezondigd tegen de Heere.’ 2 Samuël
12 : 13. Dat was een korte belijdenis, maar oprecht.
Davids erkenning (Ps.51:5,6) heeft betrekking op een concrete daad,
een grove overtreding.
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Dat misdrijf staat hem voor ogen en hij smeekt dat de Heere hem vergeeft.
Vers 6c - ‘opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken en rein zijt in Uw
richten.’ David erkent dat de Heere God alle recht heeft hem te straffen;
dat is verdiend.
Hij voelt de veroordeling in zijn hart. Dat is al een straf. De Heere kan
ook op andere manieren straffen. David buigt daaronder.
God de Heilige Geest wekt berouw. Dan gaan we de alle zonde haten en
vlieden! Dat is de proef op de som. Want je kunt natuurlijk als kerkmens
voer de zonde praten en je kunt jezelf daarbij insluiten.
Maar of u echt de smart over de zonde beleeft, zal daarin blijken dat u
de zonde haat en vliedt; dat u ze laat en dat u ze bestrijdt. Kan dat van
u gezegd worden?
Daarvoor moeten wij bidden om de genade van de Heilige Geest.
Vers 7 - ‘Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren.’ Dit is een motief bij
Davids bidden.
David gaat terug van zijn geboorte naar zijn ontvangenis. Hij was - van
het allereerste begin af aan - nooit zonder zonde. De tekstwoorden zien
op Davids geestelijke situatie al in de baarmoeder.
Vers 8 - ‘Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste.’
De Heere heeft geen lust tot offeranden en brandoffers (vers 18), maar
lust tot waarheid.
Tegenover de diepte van de zonde staat Gods eis dat in het diepste van
de mens waarheid zal heersen, opdat God hem daar zijn wijsheid kan
bekendmaken.
Vers 9 - De bede om vergeving, waar de psalm mee begint (vers drie
en vier) wordt nu ontvouwd in vers 9 - 14. Boven vers drie en vier uit
bidt David in de verzen 9 - 14 niet slechts om wegneming van de zonde,
maar ook om verandering en vernieuwing van de hele mens!
‘Ontzondig mij met hysop....’ Hysop is een kruid dat een reinigende werking heeft.
Hij bidt niet alleen om reiniging, maar voegt erbij wat daardoor bewerkt
zal worden: ‘en ik zal rein zijn.’
Sneeuw - prachtig! Al die zwarte grond helemaal bedekt.
Vers 10 ontvouwt de positieve zijde. Het is een bede om vernieuwde levensvreugde. Dat was David kwijt. Hij bidt dat hij weer in Gods gunst,
liefde en nabijheid mag delen.
God heelt. God vergeeft en de gevolgen vindt u hier.
Vers 11 loopt parallel aan vers 9. En de verzen 12, 13 en 14 lopen parallel aan vers 10.
In vers elf smeekt David dat de Heere zijn zonde uitdelgt. Hij bidt dat
God zijn zonde toch niet aanziet.
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In de verzen 12 - 14 komt de positieve zijde aan de orde. David bidt dat
de Heere hem met de vergeving een nieuw leven schenkt. De verzen 12,
13 en 14 horen duidelijk bij elkaar. Met verschillende woorden en uitdrukkingen wordt hetzelfde gevraagd. Met deze verzen bedoelt David
meer dan slechts uitdelging van zijn zonde: ‘Schep mij een rein hart, o
God! en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.’Hij vraagt
om vernieuwing van de hele mens.
Het hart en de geest vormen het centrum van de hele persoon. David
vraagt om een soort nieuwe schepping. Zijn gebruik van het woord
‘scheppen’ is in dit verband opvallend.
Het woord ‘scheppen’ wordt in het Hebreeuws uitsluitend van God gebruikt (Genesis 1). Het betekent: van de grond af opnieuw creëren. Dat
is echt Gods werk.
Hij bidt om een rein hart en een vaste geest - een geest die vast gefundeerd is. Hoe dat kan? Dat vinden we in vers 13. De verbondenheid
met God mag niet verstoord worden! ‘Neem Uw Heilige Geest niet van
mij.’
Vers 13 - ‘Verwerp mij niet van Uw aangezicht.’De Heere doet Zijn
aangezicht lichten over de Zijnen - Gods vriendelijk aangezicht.
David bidt om de Heilige Geest. Laten wij die heiligheid niet schenden.
Vers 14 spreekt van het nieuwe leven.
Vers 15 - 19. Bij God is vergeving. David zal vrolijk roemen; hij kan er
niet van zwijgen.
‘Heere, open mijn lippen.’ - De bevrijding van schuld opent zijn lippen,
zodat hij God groot maakt.
David belooft niet slechts God groot te maken, hij wil ook zondaren op
de juiste weg helpen (vers 15). David is zelf zondaar en smeekt om genade. Hij ontvangt vergeving en kan nu anderen helpen. ‘Zondaars zullen zich tot U bekeren.’ (vers 15b)
Hier vinden we veel onderwijs in deze psalm; dat was bijvoorbeeld ook
in psalm 32 : 6 - 10.
Vers 18 - 19. Het offer dat God waardeert, is een verbroken en verslagen hart (Jes. 57 : 15. Jes. 66 : 2)
De zondige opstand tegen God moet gebroken worden; de misdadige
handeling.
God wil en werkt een oprechte verootmoediging en schuldbelijdenis een verbroken hart.
Vers 20 - 21. Deze verzen zijn een aanvulling. De dichter bidt dat God
de muren van Jeruzalem wil bouwen; dat geeft een stuk bescherming.
Gespreksvragen:
1. Veel mensen in het westen doen alsof overspel en echtbreuk helemaal
niet zo erg is. Hoe moeten wij daarmee omgaan?
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2. Wat is Bijbelse boetedoening? Kunt u (buiten de psalmen) enkele Bijbelhoofdstukken noemen, waar dat te vinden is?
3. De heel grote zonde van overspel en moord blijft niet zonder gevolgen. Wat zijn bij David de gevolgen? (Vergelijk 2 Samuël 12 : 9 -12)
4. Waarom is het zo belangrijk persoonlijk uw zonde te belijden?
5. Kan Psalm 51 dienen als een model voor het gebed van mensen die
vergeving en vernieuwing zoeken in Gods barmhartigheid in Christus?
6. Heeft deze psalm ook en boodschap voor een onbekeerd mens?
7. Kunt u weten dat u gewassen/gereinigd bent van uw zonde?
8. Hoe kunnen wij de zonden haten en vlieden?
9. Hoe kunnen wij christologisch spreken over deze psalm?
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Kerkdiensten in Mannheim
Elke zondag worden in de Hafenkirche diensten gehouden. Het adres is:
Kirchenstrasse 13 te Mannheim. (Deze straat loopt parallel aan de Jungbuschstrasse.)
De kerk is heel goed bereikbaar vanuit de havens. U bent van harte welkom! De diensten beginnen om 11.30 uur. In de komende tijd zijn de
voorgangers:
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april
6 mei
13 mei
20 mei
27 mei
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni
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H. van der Ham
L. Kruger
P. Prins
H. van der Ham
T. van Zuilekom
L. Kruger
M.H. Baan
H. van der Ham
M. van Duin
D. Meijvogel
L. Kruger
H. Perfors
P.E.G. Wiekeraad
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contactpersonen
Amsterdam Nieuw-West:

F. van der Feen
Marchanthof 126
1067 MK Amsterdam
Tel.: 020-613 17 63

Delfzijl:

P.D. Ubbens
Tweehuizerweg 19
9909 TL Spijk
Tel.: 0596-59 12 92

’s-Gravendeel:

L. Stoter
Schevenstraat 4
3295 VK ’s-Gravendeel
Tel.: 078-673 21 79

Kampen:

J. van Veen
Koggesingel 74
8262 GG Kampen
Tel.: 038-331 62 50

Maassluis:

J. Beijl
Prinses Beatrixlaan 15
3155 TH Maasland
Tel.: 010-592 22 25

Meppel:

Zr. W. Kikkert-Harder
Jozef Israëlstraat 16
7944 BX Meppel
Tel.: 0522-25 56 28
T. Klompien
Vledderland 12
7941 NA Meppel
Tel.: 06-53 29 01 34

Nieuwegein:

H. de Weerd
Souverijnburg 11-r
3437 AL Nieuwegein
Tel.: 030-606 24 10

Papendrecht:

P. Alblas
Westeind 205
3351 AN Papendrecht
Tel.: 078-615 84 35

Utrecht-West:

A.P. Kornet
Dominee Van Haaftenlaan 33
3984 NP Odijk
Tel.: 030-606 19 71
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Kompas is verzorgd door:
Dienstenbureau CGK
Postbus 334
3900 AH Veenendaal

Tel.:
E-mail:
Website:
IBAN:
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0318-582350
info@cgk.nl
www.cgk.nl
NL52 INGB 0000 5353 00
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