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Psalm 40 (NBV)
1. Voor de koorleider. Van David, een psalm.
2. Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht, en Hij boog zich naar mij toe,
Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
3. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk.
Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond onder mijn voeten.
4. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God.
Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.
5. Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER
en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens.
6. Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met U!
Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.
7. Offers en gaven verlangt U niet, brand- en reinigingsoffers vraagt U niet.
Nee, U hebt mijn oren voor U geopend en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik,
over mij is in uw boekrol geschreven.’
9. Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik Uw wet.
10. Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over Uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten,
U weet het, HEER.
11. Ik zwijg niet over Uw goedheid, maar getuig van Uw trouw en Uw hulp.
In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw U bent.
12. U, HEER, U weigert mij Uw ontferming niet, Uw liefde en Uw trouw zullen mij steeds bewaren,
13. ook nu rampen mij omringen, talloos vele,
nu mijn zonden mij achtervolgen en ik geen uitweg zie, nu ze talrijker zijn dan haren op mijn hoofd
en de moed mij is ontzonken.
14. Wil uitkomst brengen, HEER, HEER, kom mij haastig te hulp.
15. Laat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande terugwijken
wie mijn ongeluk zoeken, van schaamte verstommen wie de spot met mij drijven.
17. Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van U hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘Groot is de HEER.’
18. Ik ben arm en zwak, HEER, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn bevrijder,
mijn God, wacht niet langer.
Preek
“Het Oude Testament – dat is het leven zelf!” Die gedachte kwam in mij op toen ik een keer veel las in
het Oude Testament. Verhalen over verdriet en blijdschap. Over ziekte en gezondheid. Over oorlog en
vrede; hongersnood en overvloed; machtsmisbruik en zelfopoffering. Over ervaringen met God maar ook
over ervaringen van Gods afwezigheid. Dit alles, en nog veel meer, kom je tegen als je het OT doorleest.
In de psalmen in het bijzonder gaat het over het leven, en over óns leven. Over
ons kwetsbare bestaan met zijn mooie kanten, en met zijn schaduwzijden en
zwarte perioden. En over het soms grillige heen en weer tussen die beide polen
van licht en donker.
Binnen het psalmboek springt Psalm 40 eruit als een lied waarin het hele leven,
met al zijn ups en downs, treffend wordt samengevat. De dank aan God die
redde uit doodsnood. Het getuigen van Gods liefde en trouw. De moedeloosheid
als het weer misgaat. En de hernieuwde roep om hulp …
David weet de hele dramatiek van een mensenleven trefzeker te typeren in maar achttien verzen.

Deze psalm is dan ook veel op muziek gezet, van klassiek tot U2.
Dit gedicht van David spreekt mijzelf erg aan. En deze zomer had ik een paar gesprekken met gemeenteleden voor wie Psalm 40 ook veel betekent. Eén van hen zei spontaan: ‘Psalm 40, dat is mijn léven.’ Genoeg aanleiding voor mij om mijn eerste preek
van het nieuwe seizoen te houden over deze psalm!

Psalm 40 is een spannende psalm. Het is een lied vol tegenstellingen, contrasten en interne spanningen.
De eerste elf verzen vormen een danklied. Een soort Magnificat, het lied van Maria: ‘Mijn ziel maakt
groot de HEER.’ Want in zijn nood had David naar God geroepen, en God had zijn roep om hulp gehoord
(vers 2). Het daaropvolgende vers is als een selfie-filmpje waarin David registreert wat er met hem gebeurde.
Je ziet een beweging voor je. Een beweging van beneden naar boven. Een beweging van wegzinken naar
staan. Vanuit de modder en het slijk naar een stevige grond onder de voeten. Van een diepe, donkere
kuil naar een hoge rots in het daglicht. Het is een beweging van dood naar leven. God heeft David uit een
wanhopige situatie omhooggetrokken. En David is zo enthousiast over God dat hij woorden tekortkomt.
Het is ‘te veel’ om op te sommen wat God allemaal heeft gedaan in zijn leven en in dat van anderen, vers
6b.
Maar vanaf vers 13 heft David een klaaglied aan. Het Magnificat slaat om naar een De profundis. Het ‘Uit
de diepte’ van Psalm 130. In Davids leven is het ineens heel snel downhill gegaan, naar beneden. Opnieuw is er sprake van een ‘te veel’. Maar nu gaat het niet om wonderen, om positieve dingen. Nu gaat
het om een vloedgolf van ellende. Rampen omringen David. Het zijn er te veel om allemaal op te noemen.
Daarnaast achtervolgen zijn zonden hem, en ook die zijn niet te tellen. David ziet geen uitweg meer.
Alle moed is hem ontzonken. ‘Mijn hart heeft mij verlaten’ (HSV). Het is alsof David is teruggevallen in de
put, teruggezakt in de modder. En weer roept David het uit naar God: ‘Wil uitkomst brengen, HEER,
HEER, kom mij haastig te hulp’ (vers 14, vgl. vers 18). In gewoon Nederlands: “Here God, help me! Ik zie
het niet meer zitten! God, ik heb U nú nodig!”
Ik wil je een vraag stellen. Herken je deze uitroep? Heb jij jezelf weleens voelen wegzinken in een modderige put van machteloosheid en moedeloosheid?
Het kan zijn dat je zegt: ‘Nou nee, ik herken dit niet zo bij mezelf, om eerlijk te zijn. Natuurlijk is er wel ‘ns
wat, maar over het algemeen lopen dingen best aardig in mijn leven. En ik heb een optimistisch karakter,
dat scheelt ook.’ Misschien herken je jezelf vooral in vers 17a: als je je geluk zoekt bij God, dan zul je
‘lachen en vrolijk zijn’. Misschien weet je niet hoe het is om jezelf echt volkomen machteloos te voelen,
‘arm en zwak’ (vers 18). Misschien heb je nooit meegemaakt dat de grond onder je voeten wegzakt en
dat je wegglijdt in een diepe, diepe put. Een put vol troebel water en modder. De modder van pijn en uitzichtloosheid, van wanhoop en machteloosheid. Of de slijk van het jezelf waardeloos voelen. Op mijn
vraag of jij de moedeloosheid en de schreeuw om hulp van David uit je eigen ervaring herkent, kan jouw
antwoord dus luiden: ‘Nou nee, niet echt’.
Ik houd van eerlijkheid. En ik wil ook graag realistisch zijn. Onder ons zijn er behoorlijk wat mensen die
geen grote drama’s meemaken en die goed opgewassen zijn tegen de tegenslagen die het leven nu eenmaal met zich meebrengt. Dit kleurt de samenkomsten ook wel wat, naar mijn idee. Veel lofzangen, weinig klaagliederen. Veel Magnificat, relatief weinig De profundis. Dat is vaak de sfeer.
Is dat een probleem? Zou het anders moeten – is dat wat ik wil zeggen? Niet helemaal, het ligt wat subtieler. Ik realiseer me dat veel gemeenteleden echt worden opgebouwd door opgewekte liederen. En
door stimulerende preken. Lekker praktisch en op een leuke, eigentijdse manier gebracht. Daar is natuurlijk niks op tegen. Sterker nog, ik zou willen dat ik zelf zo kon preken! 😊
Mijn punt is niet dat we iets ‘verkeerd’ doen in De Lichtboog. Maar ik stel wel een vraag. Namelijk:
hoe kunnen we helpen voorkómen dat mensen zich buitengesloten voelen?

Ik doel op volwassenen en ook op tieners die wél herkennen wat David schrijft over de kuil van het graf.
Over de modder waarin ze zich voelen wegzinken. Ik heb het over jongeren en ouderen, gemeenteleden
of gasten die al heel lang naar God roepen. Maar die nog niet de vaste grond onder hun voeten voelen.
En die daarom nog maar zelden naar de samenkomsten komen. Omdat ze te vaak hebben meegemaakt
dat ze daaruit niet bemoedigd thuiskwamen, maar juist ontmoedigd.
Deze zomer sprak ik meerdere gemeenteleden die aangaven zich regelmatig eenzaam te voelen. En dan
bedoel ik echt eenzaam. Door God en door mensen verlaten. Dat is heel heftig. Waarom deelden ze dit
niet met andere gemeenteleden? Ik hoorde drie antwoorden. ‘Ik wil anderen niet tot last zijn.’ Of: ‘Ik geloof niet dat er iemand is die me echt begrijpt.’ Of: ‘Het voelt veel te kwetsbaar om te zeggen hoe het
écht met me gaat.’
Ik merkte bij mezelf bewogenheid, compassie – maar ook een soort boosheid. Er schoot door me heen,
en iets in deze trant heb ik ook gezegd: ‘Het is al erg genoeg wat je meemaakt aan toestanden in je leven. Ook ik snap er niks van waarom God dit allemaal toeliet en nog steeds toelaat. Maar één ding weet
ik wel. De kerk is het lichaam van Christus, en in het lichaam leven de leden met elkaar mee. In de kerk
hoort het niet zo te zijn dat je je zó alleen voelt. Dat je maar niet deelt wat er in je omgaat, omdat je
denkt: ik schaam me te veel. En mensen snappen me toch niet. En iedereen is druk met van alles.’
Nogmaals: ik wil realistisch zijn. Het is waar dat veel gemeenteleden heel druk zijn met hun gezin en hun
werk en met dingen ernaast. En dat dit alles heel wat sores geeft. En het is ook waar dat lang niet iedereen je zal begrijpen als je vertelt over de put waar je in zit. Daar hebben we het zonet over gehad, nietwaar. Lang niet iedereen herkent de moedeloosheid en de schreeuw om hulp van David. Maar ze zíjn er
wel. In deze grote gemeente zijn er zeker mensen bij wie je wél je verhaal kunt doen. Zelf hoop ik zo iemand te zijn, en uiteraard zijn er anderen.
Je merkt wel: ik probeer dingen die (deels) onder de oppervlakte spelen, in het licht te brengen. Ik wil
een stukje bewustwording bevorderen. Ik stel nogmaals de vraag: hoe kunnen we helpen voorkómen dat
mensen zich buitengesloten voelen, niet gekend in wat hun ten diepste bezighoudt? Of niet gewaardeerd als persoon? Hoe kunnen we hen bemoedigen? Wat kan hun geloof en vertrouwen op God versterken? Wat kan hun hoop doen opflakkeren?
Ik denk dat David ons hier een weg wijst. Namelijk: deel je getuigenis. Vertel over wie God is en over wat
Hij in jouw leven en dat van anderen heeft gedaan. Dat is wat David zelf ook doet, in Psalm 40. Vers 11:
Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van Uw trouw en Uw hulp. En vers 4: Hij gaf mij een nieuw
lied in de mond, een lofzang voor onze God. Wat hoopt David te bereiken met zijn getuigenis? Vers 4b:
Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER. Dat is Davids wens: God eren, en ons vertrouwen op God voeden en versterken.
Op 21 mei 1738 hoorde Charles Wesley uit Engeland vers 4 voorlezen, over het
nieuwe lied dat David van God had gekregen. Dit vers kwam zó binnen bij Charles dat hij al een dag later zijn eerste hymn had geschreven. Was dit het beroemde And Can It Be (dit lied gaan we zo direct zingen)? It could be, al weten
we het niet zeker. Hoe dan ook, daarna volgden er nog veel meer hymns. Charles
Wesley zou uiteindelijk meer dan zesduizend liederen componeren! De aanzet
hiertoe was dit simpele getuigenis van David: ‘Hij gaf mij een nieuw lied in de mond’. Het getuigenis van
David over het nieuwe lied was het zaad waaruit eeuwen later nog veel meer nieuwe liederen ontkiemden. Zo kan ook jouw getuigenis over wie God is, en wat Hij heeft gedaan in jouw leven, een zaad zijn.
Het kan iemand anders helpen om haar of zijn vertrouwen op God te versterken, of te hervinden.
Ik wil graag aanmoedigen dat we meer met elkaar delen, dat er meer getuigenissen klinken. Het kan hierbij ook gaan om een psalm die veel voor jou heeft betekend, of een ander Bijbelgedeelte. Het kan ook
gaan om een lied. Destijds hebben de hymns van Charles Wesley veel mensen opgebouwd, en sommige
van zijn liederen worden nog steeds gezongen.

Getuigenissen kunnen heel bemoedigend zijn. Maar het komt er wel op aan welke toon er dan klinkt.
Als een getuigenis neerkomt op een succesverhaal, op een happy ending waarin alle problemen voor altijd lijken te zijn opgelost, dan kan dit juist ontmoedigend zijn voor mensen die zich helemaal niet happy
voelen. Die denken dan bij zichzelf: ‘Zie je wel, ik mis weer ergens de boot. Kennelijk is het niet voor mij.’
Wat zo aanspreekt in het getuigenis van David in Psalm 40, zijn de rafelrandjes. De spanning tussen het:
“Ik heb op de HEER gewacht” van vers 2 en de uitroep: “Mijn God, wacht niet langer” van het laatste
vers.
Eerst klinkt er het “Ik heb op de HEER gewacht.” Lang had David naar God geroepen. Lange tijd had hij er
vurig en verwachtingsvol naar uitgezien (dat is de strekking van ‘wachten’, in de Psalmen) hoe God hem
uit de put zou halen. Uit de put van zijn ziekte, of van een depressie, of misschien was het nog iets anders. En David heeft toen ervaren dat God hem inderdaad hielp. Daar getuigt hij vrijmoedig van ‘in de
kring van het volk’ – stel je een samenkomst, een eredienst voor. De rechtvaardigheid van God, zijn
goedheid en zijn trouw, Gods hulp en zijn liefde – David benoemt het allemaal (10-11). Hij heeft meegemaakt dat God hem op een gegeven moment uit de kuil trok, uit de modder. Dat hij weer een bodem onder zijn bestaan voelde.
Maar tegelijk is David er ook eerlijk over dat hij er op dít moment geen gat meer in ziet. Dat hij wordt
overweldigd door wat hem allemaal overkomt. Deels trouwens ook door zijn eigen verkeerde keuzes, zijn
eigen zonden. Maar dat hij ondanks dit alles toch op God vertrouwt en bij Hem zijn heil zoekt.
“Mijn God, wacht niet langer.”
Psalm 40 is niet glad, het is een getuigenis met rafelrandjes. Is dat misschien ook jouw verhaal? Heb jij ervaring met het ‘wachten’ op God?
Met hopen en verwachten en bidden, en lange tijd geduld moeten
oefenen? Ben jij hierin bemoedigd door een psalm of een lied dat misschien ook iets kan betekenen voor een gemeentelid? Als dit zo is, dan
nodig ik je uit om dit met ons te delen. Dat kan zo meteen na de
preek. Maar als je dat te spannend vindt, deel het dan in kleinere
kring.
Laten we tot slot luisteren naar het evangelie dat doorklinkt in deze psalm. Vers 9: “Uw wil te doen, mijn
God, verlang ik, diep in mij koester ik Uw wet.” Dit is een gebed van overgave en toewijding. David verlangde ernaar God te gehoorzamen. Hij wilde luisteren naar Zijn Woord. Hij wilde zich ondergeschikt maken aan Gods wil. Dat was ook de wens van de Zoon van David, Jezus Christus. “Ik ben gekomen, God,
om Uw wil te doen.” – Hebreeën 10 vers 7. Het was de missie van Jezus om zijn hemelse Vader te gehoorzamen. Jezus heeft alles volbracht. Je hoeft niets te doen om bij God in een goed blaadje te komen.
God gaat geen rekening met jou vereffenen. Dat is het evangelie.
Tegelijk word je ook opgeroepen om in zijn dienst te staan en om jezelf toe te wijden. De schrijver van
Hebreeën gebruikt hier zelfs het woord ‘offer’: Houd de onderlinge solidariteit in ere, want dat is een
offer waar God van houdt, zie Hebr. 13:16 (dit vers noemt ook ‘liefdadigheid’, dat liet ik even weg).
Die onderlinge solidariteit – dat naast elkaar staan, open staan voor elkaar, en met elkaar optrekken,
daar gaat het mij om in deze preek. En dat begint met offerbereidheid. Het begint met het verlangen,
met de basishouding van Psalm 40:9: “Uw wil te doen, mijn God, verlang ik.” Ook als ik dit spannend
vind. Of als het me moeite kost. En ook als ik zwak ben – want God werkt juist vaak door zwakheid heen.
Nog één keer de vraag: Hoe kunnen we elkaar helpen om ‘lichaam van Christus’ te zijn, op zo’n manier
dat niemand zich minder waard of buitengesloten voelt? Hoe kunnen we stimuleren dat “het lichaam
niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen” (1 Kor. 12:24b-25)?
In het spoor van psalm 40 komen we hierop uit: (1) deel met elkaar psalmen, dankliederen, of: klaagliederen (dit in het spoor van het OT, waarin ‘het leven’ in al zijn dimensies aan bod komt); (2) vertel eerlijk
over de ups en downs in je eigen leven, geef je persoonlijke getuigenis-met-rafelrandjes. En (3), het fundament van alles: stel jezelf beschikbaar voor God, ook in dit nieuwe seizoen.

Vanuit deze basishouding, vanuit deze geestelijke ‘humuslaag’ van het God willen dienen zullen er allerlei
plantjes groeien: liederen, en getuigenissen, en nog veel meer. Laten we ons leven in de handen van God
leggen met dit gebed: “Uw wil te doen, oh God, dat verlangen wij. Door de kracht van de Heilige Geest.
En in het voetspoor van Jezus Christus, onze Verlosser en Heer.”
Amen
Zingen:

Enkele muzikale vertolkingen van Psalm 40:
https://www.youtube.com/watch?v=ED-zzmjSaYk
Hier ben ik God
https://www.youtube.com/watch?v=GO4epqcHsfw
Psalm 40: Lord, Come to My Aid!
https://www.youtube.com/watch?v=v4PMVDfVvuM
Psalm 40: Lord, Come to My Aid!
https://www.youtube.com/watch?v=8BRzB4TPeYc

Psalm 40:1-9: in het Maltees
https://www.youtube.com/watch?v=2h3mdavJmFY

Duits: Lied Davids – Psalm 40
https://www.youtube.com/watch?v=67jbBYbcqao

Scottish
https://www.youtube.com/watch?v=ED-zzmjSaYk
Psalm 40 – Sons of Korah
https://www.youtube.com/watch?v=3z_LBNF_-xI

U2: 40
https://www.youtube.com/watch?v=pDER_VyYYLI

Psalm 40: Here I am
https://www.youtube.com/watch?v=Z51QHo2C-yo

(Joods, Messias belijdend)

