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Een roep om hulp

Psalm 28
Hoewel de HERE het voornaamste onderwerp in psalm
28 is, zoals in alle psalmen, vinden we in deze psalm
toch iets bijzonders aangaande de rechtvaardige:
namelijk zijn roepen en zijn smeekbede tot de HERE.
Door de HERE aan te roepen komt het hart met Hem in
verbinding. Het roepen tot Hem veronderstelt de kennis
van het belang dat Hij in ons stelt. Deze belangstelling
hebben wij als uitgangspunt voor ons roepen. Het toont
ook dat wij erkennen afhankelijk van Hem te zijn. De
roep en het gebed tot God zijn belangrijk. Ze geven
iemands innerlijke toestand aan. Wij kunnen iets
verlangen van de Here, geloven in de goedheid van
Hem die graag geeft. Maar roepen tot Hem getuigt van
onze innerlijke toestand, waarbij wij Hem op een
volkomen wijze erkennen als onze enig mogelijke
Hulp. Dit roepen is ook een getuigenis tegenover
anderen.
In deze psalm bevindt de rechtvaardige zich op het
dieptepunt van de nood. Het gapende gat van de groeve
ligt voor hem. Maar zijn geloof wordt hier bewezen in
zijn roep tot de HERE. Alle hoop is naar menselijk
oordeel verdwenen, maar zijn smeekbede en zijn roep
om hulp gaan uit tot de HERE. De band met de HERE uit
zich in de redenen die hij noemt om niet meegesleept te
worden in het oordeel van de goddelozen. In psalm 26
is het de onschuld van de heilige in zijn wandel. Maar
in deze psalm is het zijn relatie met de HERE (wat we
concludeerden uit zijn roepen tot de HERE). De HERE is
de zekerheid van de gelovige tegenover het oordeel.
Hoewel de verwachting van het oordeel gegrond is op
de boosheid van de werkers van de ongerechtigheid,
wordt in deze psalm gezegd dat de verachting van de
daden des HEREN de oorzaak van hun verwoesting is
(vs. 5).
De rechtvaardige heeft op HERE vertrouwd en is
uitgeholpen. Maar de verlossing die de HERE geeft, is
veel meer dan een bevrijding uit omstandigheden. Hij
heeft bevrijd. Het hart was aan Hem verbonden, zag
naar Hem op, aanbad Hem en geloofde in Hem. De
HERE heeft de bidder niet in de steek gelaten. De
psalmdichter had dit ondervonden en dit had zijn hart
nog meer aan de HERE verbonden: “Op Hem
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom
juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied” (vs. 7).
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Als we zo in vertrouwen op de Heer wachten en ons tot
Hem richten, zien we iets van Zijn karakter. We
kunnen volkomen op Hem rekenen. We eren en
waarderen Hem daardoor en hebben de zekerheid dat
Hij niet is veranderd. Ik heb een trouwe, toegewijde
Vriend, hoewel ik verkeer in bijzonder moeilijke
omstandigheden. Alles is schijnbaar tegen mij en elke
mogelijkheid dat Hij mij te hulp komt, lijkt afgesneden.
Toch weet ik zeker dat Hij mij zal helpen en reken ik
op Hem. Mijn gedachten over Hem zijn niet veranderd.
Ik vertrouw op Zijn toewijding, ondanks de
omstandigheden. Zijn regering is volmaakt. Daarop
reken ik, dat waardeer ik. Wat de omstandigheden ook
zijn, mijn hart is verbonden met Hem. Als Hij
gehandeld heeft, verheug ik mij in Hem. Ik verheug mij
over de juiste gedachten die ik over Hem had. Ik kende
Hem echt, ik wist Wie Hij is. Ik verheug mij over Zijn
volmaaktheid, waarop ik vertrouwde. Een zekerheid
die beter is dan de omstandigheden. Zijn tussenkomst
heeft mij getoond dat Hij belang in mij stelde.
Zo verlost God de christen. Zo zal Hij het overblijfsel
verlossen, waarover deze psalm spreekt. Zij zullen
zeggen: “Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten,
dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op Wie wij
hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de
verlossing die Hij geeft” (Jes. 25:9).
Het is dezelfde gedachte die wij ook bij Job zien.
Ondanks zijn schuldige verbittering rekent hij op God.
Hij weet wat Hij voor hem zal zijn en zal doen, als hij
Hem zoekt.
Psalm 28 toont ons dus het hart van iemand die op
Gods hart vertrouwt. Hij heeft Gods hart gevonden en
zich in Hem verheugd. Hij heeft God geëerd door Hem
onwrikbaar te vertrouwen. Nu vindt hij voldoening in
wat zijn machtige Bevrijder is en in Zijn liefde. Hij
verheugt zich over de bevrijding, want hij heeft
geleden. Hij was verdrukt in zijn zwakheid. Maar nu
verheugt hij zich, terwijl hij diepe vreugde en
genegenheid voelt in zijn hart voor zijn Bevrijder. Hij
heeft een Vriend, die zijn hart gevormd heeft
overeenkomstig Zijn eigen uitmuntendheden, die
gemaakt heeft dat het op Hem zou vertrouwen.
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Dat vinden we ook in de huidige tijd, maar op een
andere wijze, omdat wij God nu door het onderwijs in
de hemelse dingen op een andere, betere manier
kennen. De christen hoeft minder angst te hebben voor

de dingen op aarde, doordat hij niet op de zichtbare
dingen ziet. Maar het beginsel blijft hetzelfde.
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