
  
Psalm 34:6 

 

Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde,  
en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.  

 
 

Woorden van David, die in dezelfde Psalm oproept: smaakt en ziet, dat de Here 
goed is. Deze hele psalm van hem, zou je kunnen zeggen, stroomt over van de 
vreugde in de Heer. En dan te weten dat David in zijn relatie met God wel 
degelijk ups en downs kende. Maar als hij één ding had geleerd in en vanuit 
zijn omgang met God, dan was het wel dat God te allen tijde te vertrouwen is, ja 
in elke situatie van het leven. Wat het geheim was? Dat verwoordt hij in het 
gekozen tekstvers. 
 
In al zijn levensomstandigheden richtte hij zijn blik naar boven. Lees zijn 
levensgeschiedenis. Ook de momenten en de gevolgen van een soms niet 
richten van zijn ogen op God worden pijnlijk, tot in detail, verteld. Maar tegelijk 
wordt vermeld hoe God opnieuw, zodra David wat hij in deze psalm bezingt 
weer waarmaakte, onherroepelijk op zijn leven betrokken was. Een voorbeeld 
van een moment waarop hij niet zijn blik op God gericht had maar wel op 
Bathseba spreekt hier voor zich! Hoe pijnlijk ervoer hij de verlatenheid door 
God tegen beter weten in, tot zijn handelen namens God werd gespeld door de 
profeet Nathan. David buigt en belijdt schuld en richt zijn blik op God. Wat het 
opleverde? Zegen, lees maar eens psalm 32! Ook in kritieke momenten 
handelde David met het oog op God gericht. Neem de kansen die hij kreeg in 
de periode dat koning Saul het toelegde op zijn leven. Hij benutte ze niet omdat 
hij zijn oog op God had gericht en zag dat, ondanks alles, Saul op die 
momenten nog steeds de gezalfde des Heren was.  
 
David was een man van wie de betrokkenheid op God was af te lezen. Hij 
straalde. In Psalm 37:26 is een geweldig getuigenis vanuit zijn mond te lezen: 
Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar – een rechtvaardige heb 
ik niet verlaten gezien, noch zijn nageslacht zoekende brood. Hoe onderstreept 
dit vers het slot van het gekozen tekstvers: en hun aangezicht zal niet 
schaamrood worden. Raakt een en ander niet de ervaring van Paulus als hij 
zegt in 2 Timotheüs 4: 7 en 8: Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop 
ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de 
krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige 
rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning 
hebben liefgehad. 
 
Dat is degene die zijn verschijning liefheeft, die zijn of haar oog het hele leven 
door - in alle omstandigheden - op Hem gericht houdt! Die zal nooit beschaamd 
uitkomen, immers, zegt Petrus niet, het Oude Testament nasprekend, dat dit 
een ieder geldt die zijn geloof bouwt op Hem (2 Petr. 2:6)? Straalt u van 
vreugde? Wel als je de blik richt als David op de levende God! 
 


