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DE GOD VAN ONS LEVEN 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Psalm 139 is een bekende psalm. Die wordt nog wel eens gelezen als er een kind 

geboren is. Je ziet deze psalm ook wel eens op een geboortekaartje staan. Dat past 

ook goed. David zingt in deze psalm ook over het ongeboren leven in de 

moederschoot. Daarmee komt deze psalm heel dichtbij. Want zo heeft de Here ons 

allemaal geschapen. In psalm 139 is David zich dat ook bewust. En hij laat merken 

dat hij de Here daarom bewondert. Zo groot en zo machtig als de Here is – in zijn 

werk voor onze geboorte en in zijn werk na onze geboorte: Gods werk omspant 

heel ons leven vanaf het allereerste begin en tot in eeuwigheid. Zo verkondig ik u 

vanmorgen het evangelie: 

 

DAVID BEWONDERT DE HERE ALS DE GOD VAN ZIJN LEVEN. 

1.Hij leeft vertrouwelijk met de Here. 

2.Hij leeft geschapen door de Here. 

3.Hij leeft gericht op de Here. 

 

1. HIJ IS VERTROUWELIJK MET DE HERE. 

David bewondert de Here. Daar schaamt hij zich niet voor. ‘Wonderlijk zoals u mij 

kent. het gaat mijn begrip te boven’ (vs.6) ‘Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. 

ik weet het tot in het diepst van mijn ziel.’ (vs.14). ‘Hoe rijk zijn uw gedachten’, 

roept hij uit. Eindeloos in aantal. ‘Ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.’  

Denk daar maar eens aan als u een keer aan het strand ligt. Dan duizelt het je, 

zoveel gedachten als de Here heeft! Daar is ons hoofd veel te klein voor. Wij 

zouden er gek van worden.  

Soms denken we dat we de Here een beetje kunnen begrijpen. Maar dat hebben we 

dan goed mis. Als je David hoort weet je: je zult de Here nooit begrijpen. Kennen 

we elkaar wel? Wat denkt iemand? Waarom doet iemand iets? Vaak kunnen we 

daar alleen naar gissen. Ken je jezelf wel? Of gaat het nog wel eens zoals met die 

broeder die een gehandicapte zoon kreeg: ‘dominee’ zei hij, ‘Ik had nooit gedacht 
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dat ik er zoveel moeite mee zou hebben.’ Hij schrok van zichzelf. Hij kende wat 

deze moeite betreft zichzelf niet. Of dat meisje dat nooit gedacht had dat ze het zo 

fijn zou vinden om voor zieke mensen te zorgen. Als je jezelf niet eens helemaal 

kent is het dan niet wonderlijk dat er Iemand is die je wel door en door kent? Die 

weet wat je denkt, wat je van plan bent. Hij weet wat je waard bent en wat je gaat 

doen. Hij kent je veel beter dan dat jij jezelf kent. Zoals Natanaël. Hij had nog 

nooit de Here Jezus ontmoet. Maar de Here zag hem onder de vijgenboom zitten en 

kon van hem zeggen: ‘een israëliet in wie geen bedrog woont.’ Zo goed kent God 

ons. En zo ziet Hij ons altijd en overal. Je kunt je nergens voor de Here verbergen. 

Als je dat zou willen kun je Hem nergens ontvluchten. Als mensen verlies je elkaar 

uit het oog. Je kunt je zorgen maken als je kinderen ver weg gaan. Want je houdt ze 

toch wel graag in het oog of in elk geval bij je in de buurt. Stel je voor dat je je 

kind kwijtraakt! In de supermarkt is dat al erg. Aan het strand nog erger. Denk je 

eens in dat je kind vermist wordt. En hoeveel jongeren gaan er niet voor een half 

jaar of langer ik weet niet hoe ver weg de wereld over. Voor werk. Voor studie, als 

vakantie of als militair naar Afganistan. Waar je ook naar toe gaat: De Here verliest 

je niet uit het oog. Op bergen en in dalen, ja overal is God. Je kunt het je niet 

voorstellen dat er iemand is die je altijd ziet en altijd alles van je weet. Dat begrijp 

je niet. Je kunt Hem alleen maar bewonderen.  

 

Of moet je daar bang voor zijn? Er zijn mensen die het maar een angstig idee 

vinden dat God alles van ze weet. Alsof Hij altijd over je schouder mee gluurt en 

direct klaar staat om boos te worden. Dat idee kun je ook aan je kinderen geven. 

Als je steeds maar zegt: ‘Pas op! God ziet alles wat je doet! Hij weet alles van je.’ 

Daar kun je kinderen bang mee maken. Maar David was niet bang voor God. Hij 

voelt zich veilig bij de Here en heel vertrouwd. Kijk maar in vs. 22. Daar vraagt hij 

zelfs: ‘Here, doorgrond en ken mij.’ Dus God mág alles van hem weten. Hij legt 

heel zijn hart voor God op tafel. Dat doe je niet als je iets te verbergen hebt of als je 

bang voor de Here bent. En waarom zou hij bang zijn? Hij vraagt dat God hem op 

de eeuwige weg leidt (vs.24). De eeuwige weg. Die weg daar komt geen einde aan. 

Die loopt niet dood. Het is de weg van het eeuwige leven. Dat wil God doen. Daar 

heeft Hij zijn verbond voor gegeven. En de Here Jezus als de hogepriester van het 

verbond. God die je zo door en door kent wil je op die eeuwige weg laten gaan. Hij 

is niet onze grote bedreiging, maar onze goddelijke redder. Leg maar rustig je hart 

voor Hem open. Denk maar aan Petrus die de Here Jezus verloochent heeft. De 

Here vroeg later drie keer aan hem: ‘heb je mij lief.’ En Petrus zei de laatste keer. 

‘Here u weet alle dingen, u weet dat ik u liefheb.’ Hij praat zijn verloochening niet 

goed. Maar hij voelt zich toch rustig en veilig bij de Here, juist omdat die alles 
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weet. Zo wil de Here onze God zijn: de God van ons leven die ons door en door 

kent, die ons altijd en overal ziet en met wie wij vertrouwelijk mogen om gaan. 

Voor Hem hoef je niet bang te zijn. Hij wil je leiden op de weg van het eeuwige 

leven. Bij Hem ben je veilig en door Hem word je bewaard.  

 

2. HIJ IS GESCHAPEN DOOR DE HERE. 

David wil dus op de eeuwige weg gaan. Op die weg mogen wij samen met hem 

gaan. Samen met onze kinderen. Waar begint deze weg? Als we worden geboren? 

Ps. 139 laat zien dat de Here ons al op die weg zet voordat wij geboren worden. 

Daardoor komt het ook dat de Here David en ons zo door en door kent en dat je 

nergens aan Gods ogen kunt ontsnappen. Hij heeft ons zelf geschapen.  

Je ziet ps. 139 wel eens op een geboorte kaartje. Dat past ook mooi. Want David 

zingt dat wij vanaf het allereerste begin het werk zijn van God, de machtige 

schepper. Wat een verschil met mensen die zeggen ‘wij nemen twee kinderen; of 

‘wij maken kinderen.’ Zo praat je als je denkt dat je zelf over het leven beschikt. 

Maar de Here laat in ps. 139 zijn licht over ons leven schijnen: Gods hand heeft mij 

gebouwd, daar waar geen oog het ooit aanschouwt. Dat allereerste begin: je ziet 

nog geen hoofdje, er zijn nog geen ledematen; de organen moeten nog groeien.. De 

nageltjes zijn er nog niet: uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Om dat te zien 

heeft de Here geen echo nodig van de gynaecoloog. In het verborgene van de 

moederschoot heeft de Here zelf ons geweven. Kunstig weefwerk van de Schepper 

van het leven. Elke dag, elke fase in de ontwikkeling had God in zijn boek 

geschreven. Ons lichaam is zijn werk. Ons verstand heeft Hij gevormd. Ons hart 

heeft Hij gemaakt.  

Als Hij je tóen al zag dan natuurlijk ook nádat je geboren bent. Als Hij je zelf zo 

gevormd heeft, dan kan het ook niet anders of Hij kent je door en door. En als Hij 

al voor dat je geboren werd zo met jou bezig is, dan is het ook niet toevallig wie je 

ouders zijn en in welke wieg je komt te liggen. Het is niet toevallig dat je een vader 

en een moeder hebt die in de Here geloven en die je in de kerk brengen. Zo hoor je 

dat wel eens: ‘ik had net zo goed bij ongelovige ouders geboren kunnen worden. 

Dan werd ik ongelovig opgevoed.’ Of ‘als ik in Iran werd geboren was ik 

mohammedaan geweest.’ Zo lijkt het. Het is toeval waar je geboren wordt. Is dat 

zo? Denk eens na! Als je geboorte toeval is, dan is alles wat daarna komt het ook. 

Het leven is dan eigenlijk één grote gok. Waarom maak je je dan nog druk hoe je 

leeft? Het kan toch net zo goed anders zijn. Ps.139 zegt: jij bent geen toeval. Jouw 

leven is niet een speling van het lot. Jij bent het werk van God! Hij gaf je deze 

ouders. Hij schiep je. Hij zette jou op de eeuwige weg. Hij heeft jou lief al vanaf 

het eerste begin en je bent veilig omdat hij je kent en voor je zorgt. David ziet de 
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hand van God in zijn leven en daarom bewondert hij Hem als de God van zijn 

leven. 

En deze dingen zijn niet alleen zo als het allemaal mooi en goed is. Je krijgt in ps. 

139 de indruk van een zwangerschap zonder zorgen, een voorspoedige geboorte, 

een gezonde ontwikkeling. Gelukkig, het gaat ook vaak goed. Wees daar maar 

dankbaar voor. Maar zo is het niet altijd. Het kan ook moeilijk zijn en verdrietig. Er 

kunnen zorgen zijn. Er is soms direct medisch hulp nodig. Het gebeurt ook dat het 

niet goed gaat: een kindje dat voor of kort na de geboorte overlijdt. Hoe was het 

weefwerk van God als er een handicap is? Een weeffout? Zulke dingen gebeurde in 

Davids tijd natuurlijk ook. Hij leefde net als wij in een gebroken wereld waarin je 

met smart kinderen krijgt. Dat geeft allerlei moeite en veel vragen. Maar ook dan, 

nee, juist dan mag je toch geloven dat ons leven het werk van de Here is en dat Hij 

jou en je kinderen mee neemt op zijn eeuwige weg. Het mag je houvast zijn dat Hij 

jou als vader en als moeder kent en dat Hij je kinderen kent. De schepper van het 

leven, Hij is de God van de ontelbare gedachten. Je kunt Hem niet begrijpen je zult 

nooit kunnen bevatten hoe groot Hij in zijn wijsheid is en waarom Hij alle dingen 

laat gebeuren zoals ze gebeuren. Maar dit is in het evangelie heel duidelijk: Hij wil 

in Christus de God van ons leven zijn. Hij neemt je mee op de weg die eeuwig is. 

Niet een God om te begrijpen wel een machtige Vader te bewonderen en om te 

vertrouwen. Zo mogen we met Hem leven. Daarin vinden onze rust en ons houvast. 

 

3. HIJ IS GERICHT OP DE HERE. 

Zo is David helemaal op de Here gericht is als de God van zijn leven. Hij heeft 

afkeer van mensen die vijandig tegenover de Here staan. Met name noemt hij 

mensen die bloed vergieten, moordenaars. Dat kan toch ook niet anders? Als je zelf 

onder de indruk bent van God die het mensenleven schept, dan is het toch 

onverdraaglijk dat mensen zich aan dat scheppingswerk van God vergrijpen? Als je 

zelf de Here wilt dienen vind je het dan niet erg dat anderen zich niets van God 

aantrekken? Als je zelf in Christus gelooft is de kloof zo groot als anderen Christus 

verwerpen. David bewondert de Here als de God van zijn leven. Daarom kan hij 

het niet verdragen dat God naar beneden wordt gehaald en als dekmantel wordt 

gebruikt door moordenaars. Dat zijn vijanden van God. Die vijanden van God zijn 

ook zijn vijanden. Hij verlangt er naar dat de Here die zondaars straft. Dat roept 

wel eens vragen op. Waar is in deze psalm de genade? Waar is de vergeving? Is er 

dan alleen maar het oordeel van God? Toch hoeven die vragen niet zo groot te zijn. 

David wist ook wel van vergeving. Daar leefde Hij uit. Denk maar aan Ps. 32 en 

Ps. 51. Hij schónk ook vergeving aan Saul die hem wilde vermoorden. Denk maar 

aan die keren dat hij het leven van Saul spaarde. Maar in deze psalm legt hij de 



Ps. 139 / gehouden op 220707 /  p.5 

nadruk op het oordeel van God. Zoals wij het ook kunnen doen, b.v. als wij de 

Here bidden om het laatste oordeel waarin Hij de wereld van goddelozen en 

misdadigers zal bevrijden. De bewondering voor de Here mag zo groot zijn dat je 

het niet kunt verdragen dat zijn naam onteerd wordt. En uit die bewondering mag 

je de Here toch bidden dat Hij voor zijn naam opkomt en alles wegdoet wat met 

zijn heilige naam vloekt? David laat hier zien dat hij zelf helemaal op de Here 

gericht is. Ook in zijn gebed om het oordeel van God. Hij wil zelf geen verkeerde 

wegen gaan. Hij bidt er ook om: ‘doorgrond mij en ken mijn hart.’ Hij hoopt dat de 

Here hem voor verkeerde wegen en keuzes bewaart. Daar maakt hij zich druk om, 

heel bewust dat hij leeft onder het oog van de Here God. Elke keus die hij maakt 

wil hij kunnen verantwoorden voor de Here. Hij wil alles voorkomen wat tegen de 

Here ingaat en wat zijn verhouding met de Here verstoort. Hij mag op de eeuwige 

weg gaan en daar wil hij niet vanaf dwalen. Maar hij staat niet voor zichzelf in. De 

Here moet hem leiden. Er is niemand die dat beter kan. Want niemand kent David 

beter dan de Here God. 

Zo mogen ook wij op de eeuwige weg gaan: vol bewondering voor de God van ons 

leven. In een open relatie, waarin we geen geheimen voor Hem hebt en waarin we 

ons door Hem laten leiden om op Hem gericht te leven. 

Amen. 


