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Thema: Van God moet je het hebben.  
Schriftlezing: Psalm 36:1-13 Tekst: Psalm 36:1-7 
Zingen: Ps. 139:1& 14, Ps. 73:11, Ps. 36:1 & 2, Ps. 103:5 & 6, VHA, Ps. 26:2 
 

Hoofdpunten van de preek 
Hoe dien je de Heere in een tijd en cultuur zonder ontzag voor God?  

1 De wereld draait door (2-5) 
Allereerst door je tijd te doorzien. Alles wat David noemt (in vers 3-5) komt voort uit een 
gebrek aan Godsvreze (2). De goddeloze wordt niet gedreven door ontzag voor Hem. 

‘Ik’ komt in plaats van God: men ‘vleit zichzelf’ (vgl. 2 Tim. 3:2). Alles moet ‘goed’ voelen, 
maar het goed ‘doen’ verdwijnt. Het kwaad wordt zelfs goed genoemd.  

2 Tot in mijn eigen hart(2a) 
Door je eigen hart te kennen. De ‘wereld’ hou je niet buiten de deur. Het kwaad van 
buiten, spreekt ook in je. Het is niet ‘zij’ - de boze wereld -  en ik ‘de goede mens’.  

David zet dit levenslied niet in met een klacht over anderen, maar met een belijdenis van 
zichzelf. Het kan ons troosten. Zelfkennis heeft alles te maken met Godskennis (Calvijn).  

3 Hemelhoge verwachting (6-7a) 
Door zicht op God te hebben. De HEERE regeert. De wereld wordt niet bepaald door de 
mens zonder ontzag voor God. David klampt zich vast aan God: ‘O HEERE!’ 

Hemelhoog is Zijn goedertierenheid. Trouw aan Zijn genadeverbond. Hij láát de wereld niet 
los. Zijn trouw garandeert dat de wereld doordraait opdat..., totdat... (2Petr. 3:9). 

Gods gerechtigheid staat rotsvast, niet het onrecht van de mens. God deed recht: genadig in 
de Gekruisigde. God doet recht: als ik onrecht blijf doen. Gods oordeel is afgrondelijk diep.  

4 Wereldwijd behoud (7b-8a) 
Door Gods trouw aan Zichzelf op waarde te schatten. De goedertierenheid van de HEERE 
is zó kostbaar, dat Hij mensen én dieren verlost. In de ark waren mensen én dieren.  

De schepping lijdt onder de van God losgeslagen mens en snakt naar verlossing. God geeft 
Zijn Zoon voor de wereld, opdat we in Hem geloven. Dat brengt de verloste wereld nabij! 

 

 

 

 


