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Ken jij dat rotgevoel ook? Als je door eigen schuld in de problemen gekomen bent - 

dat je jezelf nauwelijks aan durft te kijken in de spiegel. Laat staan dat je God onder 

de ogen durft te komen. Laat staan dat je Hem om hulp durft te vragen. 

Hij, de heilige en rechtvaardige God - waarom zou Hij je te hulp komen? 

Lees Psalm 79 eens. Dit lied begint met een klacht over de ondergang van Jeruzalem. 

Wat een beeldende beschrijving van die stad in puin! Maak er maar eens een plaatje 

van in je hoofd. 

Je kent immers vast wel beelden van steden vlak na een oorlog of grote ramp – wat 

ziet dat er triest uit! Erger nog: er woonden eerst mensen in, hoe is het nu met hen? 

De mensen uit Jeruzalem: hun lijken liggen in het open veld, ze liggen te verrotten, 

als ze al niet door de beesten worden opgegeten. 

Er zal vast een lijklucht hebben gehangen, net als in de rampgebieden in Zuid-Oost 

Azië. En combineer dat maar met een plaatje van aasgieren op een lijk - ze pikken in 

de ogen, de buik. Jakhalzen en honden helpen een handje mee: zij scheuren het lijk 

helemaal uit elkaar, en liggen er daarna lekker op te kauwen ... 

Dit is toch afschuwelijk? 

Israël had het er wel naar gemaakt. Het was hun eigen schuld, dat ze er zo aan toe 

waren. Waarom zou God ze dan toch te hulp komen? 

 

GODS EER 

Toch begint Asaf niet met de klacht: ‘HEERE, kijk nou toch, wat mensen ons hebben 

aangedaan’. En ook niet met de vraag: ‘HEERE, wilt U ons weer een goed leven 

geven, wij hebben het zo ellendig’. 

Hij begint met: ‘Heere, Uw eigendom is ingenomen door mensen die U niet kennen, 

en Uw tempel is verontreinigd! Jeruzalem, de stad van vrede, ligt in puin. En het 

zijn Uw dienaren, die daar liggen als voer voor de vogels.’ (vers 1-2) 

Heidenvolken, ‘die U niet kennen’ (6) - die worden als de schuldigen aangewezen: 

HEERE, het zijn niet zómaar mensen, het zijn volken die U niet kennen, zíj vallen uw 

knechten aan. 

En dan wordt de camera niet ingesteld op de ellende zelf, maar hij draait verder: deze 

ellende waar wij in zitten, zorgt ervoor dat wij (uw volk toch?) worden bespot, 

belachelijk gemaakt door de buurlanden. (4) 

Dan vraagt Asaf: ‘Hoelang nog, Heere? Zult u altijd toornig; woedend zijn?’ (5) 

Die vraag houdt een belijdenis in. Asaf erkent: het is maar niet een vijand die ons dit 

heeft aangedaan; nee, het is God Zelf, die in deze gebeurtenissen Zijn brandende 
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toorn en na-ijver uitgestort heeft over zijn volk. En ook: het is niet onterecht, dat U 

boos op ons bent. Daarom klaagt hij God niet aan, hij vraagt alleen: hoe lang duurt 

die straf? Komt er nooit een einde aan? 

‘Wordt alstublieft woedend op die volken die U niet kennen! Zíj roepen uw Naam niet 

aan, zíj dienen u niet ... En zij hebben Jakob verslonden ...’ (6-7) 

Je eerste reactie is nu misschien: ‘Dat is toch geen stijl, Asaf!’ 

Asaf, jij weet dat jullie de straf van God verdiend hebben, maar zegt meteen: ‘HEERE, 

reken het ons niet aan, kijk liever eens naar die vijanden van ons; hebben die niet veel 

meer straf verdiend?’ ‘Vergeld ze zévenvoudig’, zing je even later zelfs! (12) 

Is dat niet net zoiets als wat Adam en Eva na de zondeval deden: van zich af wijzen, 

om de straf op de ander af te wentelen? 

 

Toch niet. Kijk maar: Asaf erkent voluit onze vroegere misdaden. (8) 

Dat valt me echt op. Als wíj God om vergeving vragen, zeggen we: ‘Heere, ík heb 

gezondigd’ – of ‘wij hebben gezondigd’. Onze ouders komen niet in beeld, laat staan 

onze opa's en oma's. En wat anderen in onze gemeente hebben misdaan, daar 

moeten zij zélf maar vergeving voor vragen; dat gaat mij toch niet aan? 

Asaf vraagt God om vergeving, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn hele volk 

en voorgeslacht! Hij draait er niet omheen, praat het niet goed, en schuift de 

verantwoordelijkheid voor die zonden niet van zich af. 

Maar daarna wijst hij er op dat deze straf ook schade toebrengt aan Gods grote en 

heilige Naam. HEERE - zegt hij - kijk nu eens naar de volken die Israël te gronde 

gericht hebben. Zíj kennen U niet, zij roepen Uw Naam niet aan, en wat zeggen ze 

nu? ‘Waar is die God van Israël? (10a) 

Dat kunt U toch niet over uw kant laten gaan, HEERE? Help ons toch, omwille van Uw 

heerlijke Naam! En neem wraak op die heidenen die Uw Naam aantasten, zodat ze 

allemaal zullen erkennen dat U er wel dégelijk bent. (10b) 

 

 

NIET ALLEEN IN DEZE PSALM 

Dit argument kom je vaker tegen in de Bijbel. 

 Mozes gebruikte het al, in Exodus 32 (11-12), toen God het volk Israël 

vernietigen wilde na de zonde met het gouden kalf. 

 Je ziet het ook in sommige andere psalmen (bijv. Psalm 115: 2).  

 En lees bijvoorbeeld eens hoe de profeet Jesaja het er namens de Heere moet 

inhámeren (vanaf hoofdstuk 40, hoofdstukken lang): 

Ik, de HEERE die hemel en aarde geschapen heb, Ik wil geëerd worden. Niet 
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alleen door Israël maar door alle volken. Die eer gun Ik niet aan hun afgoden. 

En daarom verlos Ik mijn volk. 

ANDERE ARGUMENTEN 

Uit zulke Bijbelgedeelten leren we nog een andere motivatie voor Gods ingrijpen 

kennen: zijn onbegrijpelijk grote en diepe liefde voor dit hardnekkige volk (lees 

bijv. Deuteronomium 9 : 4-6). Het is eigenlijk heel ontroerend te ontdekken hoe die 

twee, Zijn liefde en Zijn eer, samenspelen in Zijn optreden voor én tegen Zijn volk. 

Het bijzondere is, dat wij God daarop ook mogen aanspreken, als we Hem vragen om 

in te grijpen: 

 uw eer staat op het spel, HEERE; en 

 U houdt toch van ons, Uw volk? 

 

Elders vinden we nog meer redenen waarop we God mogen aanspreken:  

 Zijn trouw aan Zijn beloften (HEERE, U hebt het beloofd aan Abraham en zijn 

kinderen!)  

 Zijn rechtvaardigheid (de goddeloosheid van de vijand, wanneer gaat U díe 

straffen?) 

Mooi is dat, maar eigenlijk ook onbegrijpelijk, dat Gods kinderen deze argumenten 

mogen gebruiken, en dat Hij erop ingaat. Altijd. Al is Hij niet na te rekenen in de 

manier waarop Hij ingrijpt (‘Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn 

wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’ (Jesaja 55: 9) 

 

 

NIET ZÓMAAR 

Elke keer als ik de bovengenoemde Bijbelgedeelten lees, treft het me enorm. Wie 

durft er te beweren dat God een ver en ontoegankelijke Heerser is, een soort 

dictator, voor wie een mensenleven meer of minder niet interessant is? Je mag 

zomaar een appél op Hem doen... 

Nee, niet zomaar. 

In het Oude Testament wordt de naam van de Here Jezus niet genoemd. Maar Hij is 

het die dit mogelijk heeft gemaakt. 'Doe verzoening over onze zonden' (9), die 

oproep kan Asaf doen, omdat God genadig is. En toch ook rechtvaardig: Hij heeft de 

zonden wél gestraft. Aan Zijn eigen Zoon. Het is puur genade, voor ieder die in Hem 

gelooft. 

Wij mogen dus altijd een beroep doen op Gods eer, Zijn liefde, trouw en 

rechtvaardigheid. Als het maar altijd is in het besef dat wíj er geen recht op hebben, 

maar van Gods genade leven. 
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LEESROOSTER BIJ PSALM 79 

 

Psalm 74  

Deze psalm lijkt op Psalm 79. Zie je ook de verschillen? Welke 

argumenten gebruikt de dichter hier om God ‘over te halen’?  

Deuteronomium 

7 

Welke reden(en) geeft Mozes waarom God Israël heeft gekozen en 

gered? En hoe laat hij zien dat het niet vrijblijvend is? 

Psalm 106  

Hoe gaat God om met het volk dat Hij liefheeft, als dat volk Hem 

teleurstelt? 

Exodus 32-33: 

1-11  

Welke redenen geeft Mozes waarom God Israël níet moet 

verdelgen, na de zonde met het gouden kalf? 

Daniël 9  

Daniël vraagt om vergeving, en pleit op Gods beloften (vgl. Jeremia 

25: 11-14 en Jeremia 29: 7-14). (Trouwens, waarom is Irak één 

grote woestijn?) 

1 Korinthe 10: 

1-13 

Gods liefde en rechtvaardigheid heeft consequenties, ook voor ons. 

En welke belofte staat hier, waar wij God op mogen aanspreken? 

Johannes 17  

Waar bad Jezus voor? Bidden wij daar ook om? - De duivel zal 

Gods kinderen niet overwinnen. 
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