
 

 

de Bergrede XVI 

Wat is mijn antwoord? 

 

 

*  intochtslied  207 (opw.)  
*  stil gebed 
    votum en groet 

 
Onze hulp is in de naam des Heren  

die de hemel en de aarde gemaakt heeft,  
die trouw is en trouw blijft en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus,  
in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. 

 
 

*  lied 15sup:1, 2 en 3 
 
*  gebed om de Heilige Geest  
*  bijbellezingen:     O.T.  2 Sam. 11:1-12:7a 
                                        Psalm 51 
*  lied 52:1-6 
 
*  preek n.a.v. Matt. 5:27-30  
*  gebed/voorbede 
 
*  slotlied 32 sup:1 en 2  collecte                                           
 
*  zegenbede 
*  vervolg slotlied 32 sup:3 

 
 

De genade van onze Here Jezus Christus  
en de liefde van God  

en de gemeenschap met de Heilige Geest 
is met u allen. 

 
 
Liederen uit Lofzangen en Gebeden (bundel Unie Baptisten) -  sup. = supplement en uit Opwekking - opw. 

 

 

 

 

 



't Ja… wat moet je daar nou weer mee hè, met wat Jezus hier aansnijdt… We snappen zijn woorden 
wel… tenminste… 
Weet u hoe ik deze woorden eigenlijk zou willen benoemen? Als precais - hachelijk!  
Moet je daar een preek aan wijden? Over wat Hij hier aansnijdt, praten we wel, maar dat het liefst bij 
de koffie! 
Praten? 
Nee, kletsen! Kletsen in de zin van "heb je 't gehoord?!" of "Moet je nou eens horen…" 
Wat zou David in het raam van Jezus' woorden geweldig als gespreksstof bij de koffie gepast hebben! 
Hoe vormt hij in deze een onderwerp voor geklets en roddel… 
Zullen we eens? Ga d'er maar even goed voor zitten! 

Wees nou eerlijk, 't is toch verschrikkelijk!? 
Stel wij hadden niet alles geweten van wat we nu  van hem weten, niet meer dan tot en met die 
gelezen geschiedenis. Verplaatsen we ons even: wij leefden toen en kregen het relaas zoal 
opgetekend over David te horen… 

Hoewel David het geheim probeerde te houden, is het toch wijd en zijd bekend geworden. Zoiets 
verspreid zicht vlugger dan een mens kan lopen (dat zegt het Woord zoals we straks zullen zien!). 
Kunt u zich zoiets voorstellen? Daar keek je dan zo hhog bij op! Daar loop je toch op zijn minst een 
deuk van op!  

Daar zitten we bij elkaar aan de koffie: 
"Heb je het gehoord? Ik ben er beroerd van!" "Wat bedoel je, waar heb je het over?" "Heb je het niet 
gehoord van David?" "Wat moet ik gehoord hebben dan?" "Je moest eens weten, ik kan er met mijn 
kop niet bij…!" "Nou moet je toch eens vertellen wat er met David aan de hand is!" "Weet je nog van 
'die en die' - had jij dát toen verwacht? Nou dat is er nu aan de hand met david!" "Nee toch! 't Is toch 
niet waar hé!? Met wie?" "De vrouw van, ach hoe heet hij ook weer…, Uria!" 'Uria's vrouw? Nee zeg!!, 
Zeg dat het niet waar is!" 
't Was ook haast niet et geloven, of wel dan!  
"Weet je iets van het hoe en wat?" "Vertel eens…".  
Nou het staat er exact hè, dus wij roddelen niet - gaan we eens na! 

Ieder streed - David thuis, verzaakte waartoe hij gezalfd was! Wat gebeurt er? Hij ziet - oog, hij greep - 
hand - het wordt vergrijpen, dat zit altijd in begeren. 
Stel u voor! De man naar Gods hart! De de man die - al jong - zo goed het kwade wist te raken: 
Goliath! En nu? De man die wist waar het God bij de mens om ging: eer! Hoeveel Psalmen dichtte hij 
niet! En hoe raak en vooral mooi…! De man die zich voor God niet schaamde: dnaste voor de ark! 
(Wat voor kanttekeningen zouden wij hierbij allemaal plaatsen…?) 

Het is schijnbaar bij één keer gebleven: … daarna keerde zij terug naar huis…. En hoe gaat dat? Ze is 
'over tijd' - naar dedokter: zwanger! (Een noodkreet!) David in paniek - een boodschap naar het front… 
Hij was gaan calculeren!: als Uria nu eens… dan…! 

Uria komt thuis - zie David manoeuvreren, ongemakkelijk…! Ga naar uw huis en was uw voeten… 
Maar wat gebeurt er! Uria rust bij de knechten - consciëntieus in tegenstelling tot… David! 
En dan blijkt het dat er mensen zijn die het weten… van het personeel! Men! Men deelde David mee… 
Een nieuwe poging! Hoor Uria: De ark en Israël en Juda vertoeven in tenten en mijn heer Joab en de 
knechten van mijn heer (David! Je moet nu toch wat voelen??) zijn in het veld gelegerd, zou ik dan… 
Extra verlof… herhaald - zie vers 12 En Uria bleef in Jeruzalem die dag en de volgende dag - maar 
de man is niet van zijn plek te branden! En dan… 
David voert hem dronken en zelfs dan is hij trouw aan zijn heer! 
Toen schreef David de volgende morgen een brief aan Joab en… verzond die door Uria - drager van 
zijn eigen vonis!! 
Die David! 
Van het een komt het ander… 
We weten hoe het ging: Uria wordt gedood. Joab stuurt een bode - en, hoorde u het? indien de koning 



in toorn geraakt… De bode gaat. 
David, David: Zo moet gij spreken tot Joab: Bekommer u hierover niet, want het zwaard verteert nu 
eens deze, dan weer gene… bemoedig hem daarmee… 
Dan, voor het oog o zo nobel, trouwt hij Batsheba en het kind komt… 
Maar, de zaak, die David gedaan had , was kwaad in de ogen des Heren! 

Dan komt de dominee, Nathan, hofprofeet… Waarom niet eerder?! Waarschijnlijk geleerd van diens 
eerste fout. 2 Samuël 7, ten aanzien van de tempelbouw… 

Nathan ging toen God het sprak, en hoor en zie… let eens op de reactie van David over de dood van 
een… ooilammetje! En dan spreekt God tegen de vroomheid van David in!  
Gij zijt die man! 
Ja, vroomheid! David was ongeveer een vol jaar na het gebeuren gewoon naar de kerk geweest… 
heeft heus wel gebeden om vergeving. Vast heeft hij zelfs offers gebracht vanwege zijn slechte 
handelen, vanwege wat hij had gedaan… maar! God ziet achter die daad! Hij ziet de dader! De man… 
David! 

Hij had door zijn doen, zegt 2 Samuël 12:14, de vijanden des Here zeer doen lasteren… of er ook 
geroddeld is!! 
En als David dan geraakt is, ziet hij wie hij is en dat is veel erger dan wat hij had gedaan. Dan wordt 
Psalm 51 geboren! (Willen we van die man ooit nog weer een psalm horen…?) 
Hij is gaan bidden. Gekomen op de knieën en dat gebed werd een Psalm. Waarom? Dan zal ik 
overtreders uw wegen leren… Overtreders  w a a r v a n? Van de wet! …opdat zondaars zich tot U 
bekeren!  

En wat een Psalm! 
Weet u wat die leert? 
Wat velen niet begrijpen, al heten ze christen en zijn het misschien mannen en vrouwen naar Gods 
hart! Maar als je dat bent dan zal Hij het ook u leren! Wat? 
Het verschil tussen zonde (daad, doen) en zondaar (de zondenfabriek, zoals Watchman Nee terecht 
zegt). 

Zoals ik stelde: David heeft gebeden om reiniging! Bracht offers! Maar had éé dning niet gezien! En 
dat ligt in het Woord van Jezus, onze tekst! Dat het gaat om wat achter het doen, de daad, zit, het 
hart…! Het bloed wast je van foute daden schoon… maar dan het hart! 

Nooit eerder heb ik binnen een boodschap een persoonlijke intieme ervaring met God gedeeld en ik 
heb me voorgenomen dat ook nooit te doen, behalve nu… 
Door een opmerking werd ik bepaald bij een vraag die ik serieus in gebed heb gebracht en heel 
persoonlijk heb gemaakt: ga ik met voldoende besef van de waarde van het bloed om? Ik heb die 
vraag uiteindelijk mee de slaap ingenomen en toen kwam het antwoord…: men wil wel reiniging maar 
niet de prijs betalen. 

Dat bepaalt bij een foute visie, of geen volledige visie, op het zondaar probleem - dé grondtoon van 
onze tekst! - betekent een foute visie, dan wel geen volledige visie, op het kruisgebeuren. 
Want gaan we nu een even van David over naar ons - wij zijn namelijk niets beter dan hij. Nee geen 
moraalprediking (die wijst te veel met het vingertje!), zien we alleen eens naar onszelf. Waarom kijk ik 
naar iets op tv, waarom lees ik die boeken, waarom… enz. Een eerlijke biecht: een fout stuk op tv, je 
doet de tv uit en toch… je had het wel degelijk graag willen zien… Dit raakt meer dan het doen, de 
daad. Dit raakt je zijn! 

Kijken we in dit alles naar het kruis en wat daar gebeurde: Jezus stierf niet voor mijn zonden… maar 
om mijn zonden - Jesaja 53 dat zegt:  om onze overtredingen doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld. Toch stierf Hij voor mij! Dat wil zeggen in mijn plaats.  

Natuurlijk reinigt zijn bloed! Hoor David: ontzondig mij met hysop, was mij… maar nu na Nathan´s  
Godswoord zegt hij meer: Schep mij een rein hart o God én vernieuw in mijn binnenste een vaste 
geest! Want!!: Gij wilt waarheid in het verborgene…(het Engels zegt 'inward parts' - denk hier dus aan 
het hart: Uit het hart komen voort…). 

En in het verborgene zijn we allemaal gelijk! In vergelijking met David: potentiële echtbrekers! Van 
zondige woorden, werken en gedachtenwil Hij ons reinigen! Díe brachten Hem aan het kruis!  Maar Hij 
wil meer: een rein hart scheppen - zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Als David, 
ondanks reiniging - vergeving, iets miste dan was het dát! En hoe ontvang je dat en zo een vaste 



geest (wat zijn er nog velen die dát missen…!!)? Door je oog uit te rukken en je hand af te houwen! 
Want weet: had ik onrecht beoogd in mijn hart (dat is nog geen daad) dan zou de Here niet gehoord 
hebben (Ps. 66:18) - de ervaring van ook David! 
Het uitrukken en afhouwen waar Jezus over sprak, is niets minder dan het kruis in je oude mens! 
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest (de wet van de 
Geest) de werkingen van het l i c h a a m  doodt, zult gij leven! Dat zegt Paulus in Romeinen 8:13 en 
hoor hem met betrekking tot zichzelf in 1 Corinthiërs 9:27: Ik tuchtig mijn lichaam en houdt het in 
bedwang, om niet na anderen gepredikt te hebben wellicht  - hoor - zlef afgewezen te worden! 

Gij hebt gehoord dat door de ouden gezegd is, maar Ik zeg U…. Jezus heeft op Golgotha gespeld wat 
David schreef in Psalm 51: 18 en 19. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers dat ik die brengen 
zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een 
verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet , o God.  Dát is r e i n! 
 Dán en alleen dan blijkt dit toch te zijn een offer naar Gods behagen! 

Daar staat David op het platte dak en ziet Bathseba. Zijn handen willen handelen… Moest hij nu 
Nieuwtestamentisch zeggen: 'reinig mij'? Ja, én bidden: 'schep een rein hart en geef een vaste geest; 
en dan blijven staan met de gedachte 'nu doet God het allemaal wel'? Nee, dat gebed moest hij in 
daad omzetten. Met andere woorden, zich omdraaien, het belijden waarmaken en zich geven om 
meegekruisigd te zijn én dat leven! 

Ik zeg u met Gods Woord: het is beter voor u dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele 
lichaam ter helle vare… Sterven aan jezelf! Er is reiniging, maar… wees bereid de prijs te betalen? 
Het is dé evangelische misser die zegt elke godsdienst kost behale de christelijke…Er is geen enkele 
godsdienst zó duur! Het kost je IK!! 
Ik roem in het bloed van het lam niet alleen om het bloed, maar allereerst om het Lam! 

O Liefde, voor dit offer van uw leven 
wat kan ik dan mijzlef ten offer geven 
opdat ik nooit, hetzij ik leve of sterve 
uw liefde derve? 

Hij is het die mij doet zeggen: 
Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijnen troon 
Ontwaak mijn ziel en zing 
van Hem die voor u stierf. 
En prijs Hem tot in eeuwigheid 
die 't heil voor u verwierf. 

Hij sprak…. 
Wat is mijn antwoord? 

Amen 
 
 
 
 
 
 
 


