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Hij ontfermt zich over heel zijn schepping 

 
Vorige week heeft Henk Rothuizen hier gesproken en hebben 
we naar een Psalm van David gekeken, Psalm 40.  
 
Een Psalm uit het ‘gebedenboek van Jezus’. 
Jezus citeert het meest uit de Psalmen. 
Hij bouwt daarmee voort op wat zijn toehoorders al weten. 
Hij sluit aan bij de wereld van zijn leerlingen. 
 
Vandaag nemen we opnieuw een Psalm als vertrekpunt. 

Opnieuw een Psalm geschreven door David. David die we zo 
goed kennen. Hij leefde zo’n 1000 v.C. 
David, de herdersjongen die koning werd. 
David, door zijn vader en broers vergeten, over het hoofd 
gezien, maar door God uitgekozen om koning van Israel te 
zijn. 
 
David een man die vele uitersten heeft gekend in zijn leven: 
Hij heeft als legeraanvoerder grote overwinningen behaald. 
Hij werd geëerd, aanbeden bijna, door de mensen. Hij was 

succesvol. 
Maar diezelfde David moest ook vluchten en voor zijn leven 
vrezen omdat koning Saul en zijn mannen achter hem aanzaten 
en hem wilden vermoorden. 
David heeft ook grote fouten begaan, grote zonden begaan in 
zijn leven. Hij sliep met Batseba, de vrouw van Uria. Tot 
overmaat van ramp bleek ze zwanger te zijn. Om zijn fout toe 
te dekken zorgde hij ervoor dat Uria, de man van Batseba 
omkwam in de strijd.  
 

2 Samuel 11:27 Naar het oordeel van de HEER was het wel 
degelijk slecht wat David had gedaan.  
 
En toch noemt God David een man naar mijn hart. 
1 Samuel 13:14 De HERE heeft Zich een man uitgezocht naar 
zijn hart en de HERE heeft hem tot een vorst over zijn volk 
aangesteld, 
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David was een heel echt mens, met hoogte- en dieptepunten in 

zijn leven. Daarom is het zo prachtig om zijn Psalmen te lezen. 
We kunnen als we de Psalmen lezen zijn gemoedstoestand 
raden.  
Soms is hij blij, opgewekt.  
Soms is hij verdrietig, in de put.  
Soms is hij vol goede moed, vol zelfvertrouwen.  
En soms is hij zich bewust van zijn kwetsbaarheid, zijn 
falen. 
 
Van sommige Psalmen weten we wanneer, onder welke 

omstandigheden, hij ze geschreven heeft. Van anderen weten 
we het niet.  
 
Vandaag is Psalm 145 ons vertrekpunt. En je proeft in deze 
Psalm dat David ook moeilijke periodes heeft gekend, periodes 
van zorg en tegenslag. Wederom een Psalm vol van 
vertrouwen op God. 
 
Psalm 145 
1 Een loflied van David.  

 
U, mijn God en koning, wil ik roemen,  
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.  
2 Elke dag opnieuw wil ik u prijzen,  
uw naam loven tot in eeuwigheid:  
3 ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,  
zijn grootheid is niet te doorgronden.’  
 
Prachtige woorden van David.  
Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. 

David begrijpt het belang om elke dag met God te leven, hem 
te prijzen. Tot in eeuwigheid. Het prijzen van God is een 
onderdeel van Davids leven, niet een eenmalige opwelling. 
 
Groot is de Heer, zijn grootheid is niet te doorgronden 
David bezingt Gods grootheid, zijn almacht. Hij weet dat God 
de schepper is, groter, machtiger, krachtiger dan elk ander 
wezen. 
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Psalm 145 

4Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, 
uw machtige daden verkondigen. 
 
5Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, 
ook ik wil uw wonderen bekendmaken. 
 
6Laten zij getuigen van uw geduchte daden, 
ook ik wil van uw grootheid vertellen. 
 
7Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, 

uw gerechtigheid luid bezingen: 
 
8 ‘Genadig en liefdevol is de HEER,  
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.  
9 Goed is de HEER voor alles en allen,  
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’  
 
En dan beschrijft David in vers 8 en 9 een aantal 
eigenschappen van God, die heel belangrijk zijn voor onze 
relatie met Hem. 

Genadig en liefdevol is de Heer 
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
Die grote, machtige, krachtige God heeft eigenschappen die mij 
veiligheid geven, die mij vertrouwen schenken.  
 
David kan dit bezingen omdat hij heeft Gods liefde, trouw en 
genade heeft ervaren. David heeft dit niet uit een boekje. 
David bezingt wat hij heeft ervaren in zijn leven. 
Hij heeft de liefde van God ervaren. 
Hij heeft Gods genade ervaren, hij weet wat falen is, maar hij 

weet ook wat genade is.  
 
Wij genieten zo van de Psalmen omdat wij dezelfde emoties 
beleven als David, ook wij zijn echte mensen, met echte 
zwakheden, echte pijn, echte zorgen. 
 
Goed is de HEER voor alles en allen,  
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’  
Dit is een heel mooi vers dat ons iets heel moois leert over 
God. God ontfermt zich over heel zijn schepping. 
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Soms denken mensen dat God onverschillig is, dat God niet 

geïnteresseerd is hun specifieke situatie. 
Soms denken mensen dat God de schepping aan haar lot 
heeft overgelaten………. 
David weet beter. God ontfermt zich over heel zijn schepping. 
 

De hele Bijbel door vind je verwijzingen naar de schepping. En 
dat heeft een reden. Als je leest over de schepping, of over 
God als schepper, of over de grondlegging der wereld, dan 
is het altijd zo dat God je wil meenemen en je een groter 
perspectief wil geven. Het perspectief dat hij had bij de 

schepping.  

 
Hij wil ons dan bevrijden uit ons gelimiteerde denken waarin 
we alleen 40 jaar terug en 10 jaar vooruit kunnen denken.  
 
‘God ontfermt zich over heel zijn schepping’ zegt David in deze 
Psalm. En in de bijbel vind je voortdurend deze verwijzingen, in 
de historische boeken, in de wijsheidsliteratuur, in de 
profeten, in het nieuwe testament. En ik wordt altijd alert 
als ik dit soort zinnetjes lees. 

God wil iets belangrijks zeggen, iets dat uitstijgt boven de 
omstandigheden van het moment. Iets dat teruggaat op zijn 
oorspronkelijk plan.  
 
En Gods plan was en is dat de mensheid, jij en ik, leeft in 
harmonie met God en met elkaar. Gods plan was en is dat we 
zorg dragen voor elkaar, voor de aarde.  
 
Gen 1:26-28 
26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, 

die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de 
vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, 
over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God 
schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God 
schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 
28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en 
word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: 
heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel 
en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’  
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En in de gehele geschiedenis, door de hele bijbel heen, in elk 

tijdsgewricht, brengt God de belangrijkheid van zijn 
‘oorspronkelijke plan’ naar voren. 
 
Als wij het moeilijk hebben, zuchten en steunen onder ziekte, 
pijn, verstoorde relaties, dan is dat niet volgens Gods 
oorspronkelijke plan.  
 
Toen de mensheid in de problemen kwam. Toen Gods plan 
verstoord werd. Toen in het prille begin, de mens besloot de 
leugens van de slang, van satan, te geloven. Toen de mens 

koos voor onafhankelijkheid wist God dat de mens, wij dus, 
veel pijn zouden lijden.  
Niet omdat God ons pijn bezorgt of straft. 
Maar het gevolg van een leven op eigen kracht, onafhankelijk 
van God, is pijnlijk, is eenzaam. 
Op die dag kwam trots en zelfzucht in het leven van de mens. 
Op die dag raakte ook de schepping, de natuur ontregeld. 
 
Op die dag leek alles te mislukken. God had zo’n prachtig 
plan, met de mens, man en vrouw, die de aarde mochten 

beheren, mochten genieten van alles wat er was. 
 
Na die fatale fout van de mens, van ons, koos God direct voor 
een herstelplan, voor een plan dat zou herstellen, wat was 
verloren gegaan. 
Goed is de HEER voor alles en allen,  
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’  
David wist het. En David speelt een rol in dit herstelplan: Jezus 
stamt af van koning David. Eén van de namen van Jezus is 
‘Davids zoon’ 

 
Psalm 145 
10Laten al uw schepselen u loven, HEER, 
en uw getrouwen u prijzen. 
11Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, 
spreken over uw machtige werken, 
12aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, 
de glorie en de glans van uw koningschap: 
13‘Uw koningschap omspant de eeuwen, 
uw heerschappij omvat alle geslachten.’ 
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14 ‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,  

wie gebukt gaat richt hij op.  
15 Allen zien hoopvol naar u uit,  
u geeft voedsel, op de juiste tijd.  
16 Gul is uw hand geopend,  
u vervult het verlangen van alles wat leeft.  
 
God weet dat we leven in een gevallen wereld, dat we 
gevallen mensen zijn. 
Gods plan is niet veranderd, Gods karakter is niet veranderd 
omdat wij hem losgelaten hebben. 

‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat 
richt hij op. 
 
17 Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,  
zijn schepselen blijft hij trouw.  
18 Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,  
die hem roepen in vast vertrouwen.  
 
19 Hij vervult het verlangen van wie hem eren,  
hij hoort hun klacht en komt te hulp.  

 
zijn schepselen blijft hij trouw. God blijft trouw aan de 
mensheid. God neemt verantwoordelijkheid voor ons falen. Dat 
is wat we met Pasen gevierd hebben. Jezus die 
verantwoordelijk nam voor ons falen, Jezus die het opnieuw 
heeft mogelijk gemaakt dat wij leven samen met God, niet 
meer alleen. 
Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,  
 
God wacht op ons en wil ons te hulp komen. God wacht op jou 

en wil je te hulp komen.  
Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,  
God verlangt ernaar dat wij hem aanroepen. 
hij hoort hun klacht en komt te hulp.  
 
Laten we erkennen dat we hem nodig hebben. 
 
20De HEER waakt over wie hem liefhebben, 
maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’ 
 



Hans van der Meulen Hij ontfermt zich over heel zijn schepping 19 mei 2019 
Evangelische kerk Jefta  blad 7/8 

Hier spreekt de krijgsheer David, legeraanvoerder. 

David had als leider van het volk Israël menige veldslag 
gewonnen. Best begrijpelijk dat hij krijgstaal bezigt. 
 
Jezus legt 1000 jaar later uit dat God niemand hoeft weg te 
vagen of hoeft te oordelen. 
 
Johannes 12 
46Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat 
iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.  
 

Duisternis, niet verbonden zijn met de levende God, is na de 
zondeval onze uitgangspositie. 
 
47Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik 
niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over 
de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. 
 
David eindigt de Psalm in dezelfde sfeer als waar hij deze mee 
begon. David eindigt met aanbidding en lofprijzing. 
 

Psalm 145 
21Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, 
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, 
tot in eeuwigheid. 
 
Afsluiting: 
David wordt een ‘man naar Gods hart genoemd’. 
Niet omdat hij foutloos was. 
Maar vanwege de zaken die we vandaag gezien hebben: 
 

1) David aanbad God dagelijks 
2) David bezingt God als schepper, en gaat daardoor terug 

naar Gods grote Plan met de mens. Hierdoor is hij 
overtuigd van de goedheid en genade van God. 

3) David kende zijn beperkingen. Hij wist dat hij God 
nodig had. 

4) David vertrouwt op God. 
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Het leven van jou en mij is niet zoveel anders als dat van 

David. Je bent misschien geen koning of legeraanvoerder, 
maar misschien kun je je wel identificeren met de jongen die 
over het hoofd werd gezien, de schaapsherder. 
 
Net als David komen wij moeilijke situaties tegen. 
Net als David kennen wij soms tegenslag, pijn, ziekte, hebben 
we grote vragen…… 
 
Laten we in deze situaties denken aan het leven van David: 

- blijf God zoeken en aanbidden, dagelijks 

- leer God kennen, vol goedheid en genade, Hij ontfermt 
zich over zijn schepping. Er is een groot verhaal! 

- laten we erkennen dat we God nodig hebben! 
- Laten we ons door God laten oprichten, als we gebukt 

gaan 
 
Allen die Hem aanroepen is de Heer nabij!! 
 
AMEN 


