Schriftlezing: Psalm 51. Tekst: Psalm 51:3-4
Thema: ‘Diepe vreugde’ Zingen: Ps. 145:2 en 3, Ps.
86:3, Ps. 51:1 en 4, Ps. 32:1 en 6, Ps. 26:2
Hoofdpunten van de preek
In Psalm 51 klinken diepe en donkere tonen. Davids
zonden blokkeren de vreugde van het heil (51:14).
Vreugde
David had lang wat te verbergen. God verborg Zich
daarom ook. Leven in zonde en de vreugde in Gods
heil ervaren gaan niet samen.
David zingt deze psalm niet om zijn ellende in de
etalage te zetten, maar om als geestelijke leidsman
de overtreders Gods wegen te leren.
Gods genade
God vertelt door Nathan hoe Hij over David denkt.
Wat doet David? David ontkent of vergoelijkt niet. Hij
vlucht niet bij God weg, maar naar Hem toe: ‘wees
mij genadig, o God…’
David heeft alleen Gods genade enz. over. Niet op
de manier van ‘God vergeeft toch wel’ maar zo kent
David zijn God (Ex. 34:6).
Daarmee geeft hij medeovertreders woorden om na
te bidden, die we in het licht van Christus mogen
horen, de straf die ons de vrede aanbrengt was op
Hem.
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Helemaal schoon
Wat is er zo erg aan de zonde? David merkt dat er
scheiding komt tussen God en hem. Zo kan hij God
niet dienen.
Daarom vraagt David om ‘uitdelgen, grondig wassen
en reinigen’ (en niet om vergeving op zich). Rituele
handelingen (zie Leviticus) die een onreine toegang
verschaffen tot de gemeenschap met God en mens.
De gedachte daarachter: zonde is als een
besmettelijk virus. Zó kan je God en mens niet onder
ogen komen. Daarom moet eerst de haard compleet
zijn schoongemaakt.
God alleen
De neiging kan zijn om dat zelf te doen. David heeft
dat lang geprobeerd. De ellende werd alleen groter.
Nu Nathan hem als schuldige heeft aangewezen kan
en wil David dit niet meer. Laat God het doen.
Belijden is bevrijdend, geeft diepe vreugde. Want
God doet het ook! Het bloed van Jezus Christus
Gods Zoon reinigt ons van alle zonden.

