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Beste luisteraar, van harte welkom!  

 

Gisteren hebben we psalm 39:1-6 gelezen. In deze psalm beschrijft David de straf van de 

HEERE over een zonde. Hij bidt om vergeving van de zonde en wegneming van de straf. 

Deze psalm staat ook in het teken van de kortstondigheid van het leven. Daarom is deze 

psalm ook ingeroosterd op 30 en 31 december.  
 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

In Psalm 39:6 lezen we - Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is 
als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. In deze 

tekst lezen we – Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Dit leert ons dat de HEERE 

over het leven gaat. Jouw en mijn leven ligt in Gods hand. De Heere heeft jouw geboorte- en 

stervensuur bepaald. Het kan zijn dat je oud mag worden. Het kan ook zijn dat je deze week 

moet sterven. We lezen in vers 6 niet; zie, ‘Gij hebt mijn jaren’, maar we lezen – Zie, Gij hebt 
mijn dagen een handbreed gesteld. En wat is een handbreed? Bijna niets. Het leven van de 

mens is onzeker. We menen sterk te zijn, want we lezen in vers 6- immers is een ieder 
mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. De mens is sterfelijk. Dat de mens moet sterven is 

niet de schuld van de Heere, maar de schuld van de mens. Door de zondeval is de mens 

sterfelijk geworden. De Heere heeft zo overduidelijk gezegd in Genesis 2:17 – Maar van den 
boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij 
daarvan eet, zult gij den dood sterven. De duivel, de aartsleugenaar zei het 

tegenovergestelde. We lezen in Genesis 3:4 – Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden 
zult den dood niet sterven. Jongelui, wie heeft er gelijk gekregen? Kijk eens om je heen? 

Ook dit jaar zijn er veel mensen gestorven. Zie je dat de duivel een leugenaar is? Wie volg jij 

nu? De Heere of de duivel? De Heere heeft juist het tegenoverstelde bedoeld, namelijk - ‘als 

gij daarvan niet eet zult gij eeuwig leven’. Niet de Heere, maar de mens is de oorzaak van 

alle verdriet en rouw in de wereld. Hoeveel miljoenen mensen zijn door de eeuwen heen op 

kerkhoven begraven? Hoeveel tranen zijn er gehuild vanwege het sterven van een geliefde? 

Ook jij moet eenmaal sterven. En sterven is God ontmoeten. Kan jij God ontmoeten? Is jouw 

schuld vergeven? Rust niet voordat je weet dat de Heere Jezus ook jouw Zaligmaker is, 

want - Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; 
immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Nog even, en het jaar 

2021 ligt achter je. Op oudejaarsavond worden de namen voorgelezen van personen die dit 

jaar, op Zijn tijd, zijn overleden. Stel nu dat jij dit jaar was gestorven? Als jouw naam op 

oudejaarsavond voorgelezen zou worden? Waar zou jij dan nu zijn?  

 

Jongelui, wordt vanavond een geliefde van jou afgelezen? Van harte hierin sterkte en Gods 

ondersteuning toegewenst.  
 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Psalm 39:5 lezen we - HEERE! maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner 
dagen zij; dat ik wete, hoe vergankelijk ik zij. De kanttekening verklaart bij dit vers – dat is, 
hoe lang of hoe weinig tijd ik op aarde nog te leven heb. De mens leeft maar even op deze 

aarde. Nog even en dan sterven we. Onze tijd hier op aarde is maar kort. Een hartstilstand 

of een bloeding in je hoofd brengt je in een ogenblik voor Gods rechterstoel. Hoe vaak 

gebeurt het dat mensen ’s morgens nog gezond opstaan en ’s avonds zijn opgebaard. De 

Heere kan je plotseling laten sterven. Zo was er ook eens een echtpaar. De man vreest de 



HEERE, maar de vrouw kent dit nieuwe leven niet. Ze leeft zonder God in de wereld. Op een 

dag is de vrouw intens verdrietig. Ze huilt. Over haar zonden? Nee, ze huilt, want ze hebben 

geen kind. Vaak doet de vrouw de Bijbel open en leest dan over Elkana en Hanna. Ze 

verlangt net als Hanna zó naar een kind. Dan gebeurt er een wonder. De Heere hoort het 

gebed. Er is een baby op komst. Er wordt een jongetje geboren. Even daarna gebeurt het op 

een dag dat de vrouw alleen thuis is. Ze kijkt naar haar jongetje. Opeens is het of iemand 

haar vraagt: Heb je genoeg aan je man? Heb je genoeg aan je kind? Kan je zo wel sterven? 

De vrouw schrikt. De Heere leert haar; het leven is als een bloem. Hij kan het kind zo 

wegnemen. De vrouw gaat nu huilen vanwege haar zonden. Ze kan zo niet sterven. Maar 

wat gebeurt er plotseling? De Heere neemt het jongetje weg. Hij moet sterven. Hij is nog 

maar drie maanden oud. Wat is er nu veel rouw en verdriet. De man steunt niet op zichzelf, 

maar mag steunen op zijn God. Hij voelt wel de smart, maar mag met Job zeggen – De 
HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd. (Job 

1:21). Bij de vrouw is het anders. Ze mag zeggen; God is recht en ik ben slecht. Daarom heeft 

de Heere dit kindje weggenomen. Ze huilt omdat het kindje gestorven is. Ze huilt ook omdat 

ze God kwijt is. Even later gebeurt hét wonder ook in haar leven. De Heere verhoort het 

smeekgebed. Ook de vrouw mag weten het eigendom te zijn van de Heere Jezus. Blijdschap 

vervult haar hart. 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Psalm 39:6 lezen we het woordje – sela. Dit kernwoord komt in de Bijbel 74 keer voor. In 

39 Psalmen 71 keer en in het Bijbelboek Habakuk 3 keer. Het woord Sela staat er als pauze, 

als aandachtsteken om even te wachten en na te denken wat zojuist gezongen/gelezen is. 

Zo lezen we in Psalm 39:6 - en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, 
hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Er staat – Sela – zodat je nog eens over deze zin 

nadenkt - en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, 
enkel ijdelheid. Kortom, je kunt menen sterk en gezond te zijn, maar je bent sterfelijk. Sela. 

Ook werd het woordje Sela in de Vroege Kerk gebruikt voor het woordje ‘amen’. Je mag 

ermee instemmen hetgeen gezongen/gelezen is.  

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Psalm 39:1 lezen we - Een psalm van David, voor den opperzangmeester, voor Jeduthun. 
We lezen aan het begin van deze psalm – Een psalm van David. Dit heeft raakvlakken met 

veel andere psalmen. David heeft 73 psalmen geschreven. We horen David de ene keer zijn 

ziel voor de HEERE uitstorten. Een andere keer mag David de HEERE loven. Luther heeft 

eens gezegd: Bij de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. De psalmen zijn levensecht, 

omdat ze spreken over de praktijk van het dagelijks leven. Veel facetten van het 

geloofsleven kunnen we in de psalmen terugvinden zoals moeite, verdriet, eenzaamheid, 

vertroosting, blijdschap, angst voor de dood, maar ook de vreugde in God door het 

persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus. Jongelui, misschien vind je het moeilijk om 

bepaalde worstelingen in woorden uit te drukken. Lees daarom veel in de psalmen. De 

psalmen zijn een geestelijke apotheek voor al de kwalen van je ziel. Velen voor jou en met 

jou hebben ook worstelingen doorgemaakt én eruit geraakt. Het kan zomaar zijn dat de 

psalmen precies weergeven wat er in jouw hart leeft. Dan kan het zijn dat je je beleving in 

het hart niet in woorden kunt uitdrukken maar dat je instemmend mag zeggen; “zo het hier 

staat, zo leeft het ook in mijn hart”. 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 

In Psalm 39:2-4 lezen we - Ik zeide: Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn 
tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is.  



Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede; maar mijn smart werd 
verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking; 
toen sprak ik met mijn tong. We lezen – ik zal mijn mond met een breidel bewaren. Dit lezen 

we bijvoorbeeld ook in Psalm 141:3 waar David zegt – HEERE, zet een wacht voor mijn 
mond, behoed de deur mijner lippen. De Heere heeft de mens geschapen om Hem te loven 

en te prijzen. In deze verzen heeft David het verlangen om niet te zondigen met zijn tong en 

mond. In Psalm 19:5 zegt David – Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns 
harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser. 
David heeft het verlangen om zijn tong en mond te gebruiken zoals de Heere dat in het 

Paradijs heeft bedoeld. Hoe is dit bij jou? Bedoel jij de Heere met je tong en mond? (Het is 

overigens leerzaam om Jakobus 3:5-12 eens door te lezen. Daar lees je wat je allemaal met 

je tong en mond kunt doen). Hoe vaak heb je op het schoolplein of in de kantine groot van de 

Heere mogen spreken? Hoe vaak heb je via een whatsappbericht groot van de Heere 

gesproken? In het paradijs hebben Adam en Eva de Heere écht bedoeld en écht geprezen. 

Door de zondeval is er een scheiding gekomen tussen God en de ziel. De mens ligt verloren 

en de toorn van God rust op de mens. In Romeinen 3:13-14 wordt duidelijk beschreven hoe 

de Heere de mens ziet en hoe van nature de tong en mond gebruikt wordt. De Heere zegt – 

Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun 
lippen; welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Alleen door wedergeboorte wordt 

de mens weer ‘hersteld’. Dan heeft de mens weer gemeenschap met de Heere. Dan wordt 

de tong en mond in beginsel weer gebruikt zoals de Heere het heeft bedoeld. Dan is er één 

verlangen om Hem met tong en mond te loven. Dan verlang je om Hem te loven want Hij 

heeft je ziel gered. Hoe is dit in jouw leven? Hoeveel duizenden woorden heb jij in je leven al 

gesproken? Gebruik jij je tong en mond om jezelf te bedoelen? Of gebruik jij je tong en mond 

om de Heere te bedoelen? Mag het in jouw leven zo zijn zoals we het in Psalm 119:86 

zingen? 

Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 

Jongelui, het is de laatste overdenking van het jaar 2021. De Heere is het zó waard om de 

eer en roem te ontvangen. We sluiten af met de laatste 4 regels van Psalm 150:3 - 

 

Looft den HEER; elk moet Hem eren, 
Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
Looft verheugd den HEER der heren! 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 


