
Psalm 32:5
Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de HERE

mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.
Deze psalm van David heet een leerdicht en bedoelt de lezer inderdaad iets te leren. De inhoud komt voort vanuit
ervaring en dus is wat we hier lezen allerminst theoretisch. Ooit zei een evangelist: ik leer liever van de fouten van
een ander dan dat ik ze zelf maak. Dat is nu precies wat er met deze psalm wordt beoogd! Deze psalm is samen met
psalm 51 gebaseerd op een uiterst zwarte bladzijde uit het leven van David. Wie kent niet de geschiedenis van David
en Bathseba, de vrouw waarvoor David een moord pleegde. Niet zo maar een fout, maar overspel en moord.

Toen David ‘gekregen’ had wat hij begeerde, begon zijn fout zich in meer dan één opzicht te wreken. Ondanks dat
hij vroom het huis van de Heer bezocht, bad en met Gods Woord bezig was, droogde hij geestelijk zodanig op, dat
het leven er uit raakte – de Geest was van hem geweken. Het ging slecht met David, geestelijk en lichamelijk. De
beide psalmen geven van de situatie waarin David terecht was gekomen een eerlijk en duidelijk beeld. Gods hand
drukte op hem. David was zwaar depressief geworden en was zijn blijdschap kwijt en de gevolgen lieten zich
allereerst geestelijk voelen en dat had, zoals we vanuit de genoemde psalmen kunnen opmaken, lichamelijke
gevolgen. Het was pas in de confrontatie met de profeet Nathan, die met de woorden ‘gij zijt die man’ - doelend op
wat er in zijn leven speelde, dat David zichzelf zag, de ware staat van zijn Zelf, zijn Ik.

De wereld is vol met mensen die op een of andere wijze het boekje zoek zijn. Die, als ze de genoemde twee psalmen
zouden lezen, wellicht zichzelf in de omschrijving van de geestelijke en lichamelijke malaise die David daar
verwoord, herkennen. Zich net als hij ronduit op voelen, misschien ook zwaar depressief, terwijl de oorzaak hiervan
net als bij David ligt in niets anders dan… zonde.

In psalm 32 gebruikt David daarvoor vier verschillende begrippen: overtreding, zonde, ongerechtigheid en bedrog.
Overtreding duidt op een grens overschrijden terwijl je weet dat er staat: ‘verboden toegang’. Je negeert bewust de
scheidslijn tussen goed en kwaad. Gevolg? Je mist het doel. En dat is wat het begrip zonde aangeeft: je doel missen,
falen in wat God van je vraagt. Ongerechtigheid geeft aan dat een leven op een moreel fout spoor zit en wel een
pervers spoor, terwijl bedrog een voor zichzelf sprekend begrip is. David had niet alleen Uria en zelfs Bathseba
bedrogen, maar allereerst God en tot het moment dat hij door Nathan met zijn ware situatie geconfronteerd werd, ook
zichzelf. David boog voor God en beleed. Toen ervoer hij heling, een heling naar geest, ziel en lichaam. Het jubelt
weer in zijn leven, zodanig dat hij de ervaren vrijheid wat graag deelt. Vandaar dit leerdicht.

Zegt God in dit woord van de week misschien tegen u of jou: het zit ten diepste niet goed tussen jou en Mij, dat is de
oorzaak van al de problemen, psychisch en lichamelijk. Dankzij Golgotha is er heling – de weg is open, beleef wat
genade werkelijk kan zijn, ja is!

Gebed
Vader, als iemand mij kent dan U wel. Uw Woord zegt dat U van verre mijn gedachten kent.
U zelf geeft aan dat ons hart arglistig is, daarom, doorgrond en ken mijn hart en zie of bij mij een heilloze weg is en
leid mij op de eeuwige weg. Dank U voor Golgotha. U Here Jezus hebt daar genade voor ons gespeld zo, dat wij bij
voortduring bij U terecht kunnen en U waarmaakt dat, wanneer wij onze zonde belijden U getrouw en rechtvaardig
bent om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dank voor Uw onuitsprekelijk grote
liefde, amen.


