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Over gelukkig zijn gesproken.

Door Ds. D. Scheepmaker gehouden te  Almelo

Votum en groet
Zingen : Psalm 100 : 1,2,en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen : Psalm 32 : 6
Gebed
Schriftlezing : Psalm 32 en 1 Johannes 1 :5 t.e.m. 10
Tekst: Psalm 32 : 1 en 2
Zingen Psalm 32 : 1 en 3
Dankgebed en voorbede
Zingen : psalm 105 : 3 
Zegen.

“Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens 
overtreding vergeven, wiens zonde bedekt. Welgelukzalig is de 
mens, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens 
geest geen bedrog is.

Gemeente, 
wie is er gelukkig onder ons? ja, wie kan zeggen:
“Ik ben een gelukkig mens?
Er zijn van die momenten in ons leven, dat we het wel zouden 
kunnen en durven Het komt echter meer voor dat we over anderen 
spreken, zo in de trant van:  “gelukkige mensen zijn dat.”Zo zien we 
ook de kinderen aan, die geboren zijn opgevoed worden in de liefde 
en onder de hoede van een liefhebbende vader en moeder. Dat zijn 
gelukkige kinderen. Ze zijn bevoorrecht boven hen die hun vader of 
moeder vroeg moeten missen of, nog erger, wier vader en moeder 
meenden uit elkaar te moeten gaan. Geluk is een kostbaar bezit, dat 
telkens weer opnieuw ontvangen moet worden. Daarom prijzen we 
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hen gelukkig die genazen van een ernstige ziekte ; we feliciteren een 
vader en een moeder bij de geboorte van  een 
1) 
welgeschapen kind; we doen dat ook op de trouwdag van twee jonge 
mensen; we bieden onze gelukwensen aan jongeren die mochten 
slagen voor hun examen. Kortom, er zijn zoveel momenten in het 
leven waarin en waarmee we onszelf en de medemens gelukwensen.
Toch  kunnen die momenten niet het wezenlijk van ons leven 
uitmaken. “t Ware geluk is niet uit de aarde aards . het is van hemels 
oorsprong. En het is een beloofd geschenk van de Heere god zelf. In 
deze wereld en ons leven zijn we onmachtig om onszelf gelukkig te 
maken. Sinds het paradijs verleden tijd is geworden, is daarmee ook 
het gelukkig zijn ons vreemd geworden . En dat wat gemist wordt, 
daar gaan we juist koortsachtig naar op zoek. Maar wat gezocht 
wordt buiten God en zonder Christus wordt niet gevonden.

2)
Gelukkig  de mens die daar achter komt in zijn of haar leven. Die 
heeft iets gehoord uit het Woord van God, dat mensen gelukzalig 
prijst. Mensen wier overtreding vergeven, wier zonden bedekt is. In 
deze woorden schuilt heel wat. Je moet ze wel leren verstaan met je 
verstand en bovenal met je hart, wil je die gelukkigprijzing kunnen 
overnemen. Het geldt immers niet hen, die veel goeds hebben 
gepresteerd , zich op iets kunnen beroepen, maar juist  hem, “wiens 
overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.” En een overtreder is 
iemand die buiten de gemeenschap is getreden; buiten de 
gemeenschap met God de Heere. Aan dat kwade euvel ontkomt geen 
mens. Mens-zijn is overtreder zijn. In Adam zijn we allen los van 
God onze Schepper, ons leven gaan leven. Dar lijkt op 
zelfstandigheid, maar is het niet. Wat zegt de Heere Jezus hierover: 
“Een ieder, die de zonde doet, is een dienstknecht (slaaf ) der zonde. 
“Los en vreemd van God worden we en laten we ons gebruiken door 
de overste van deze wereld. De ellende is, dat in feite niet ander 
kunnen en willen. Wanneer dat waar is----en het is waar---- dan is 
dat wel van onze kant een uitzicht loze zaak geworden. Dat is het 
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ook!  Maar hoe kan David, de dichter van onze psalm, dan zo 
jubelend deze psalm beginnen? !  En het is nog een onderwijzing 
ook!  Zijn lied is een tempellied geworden, opdat het van geslacht op 
geslacht zou worden gezongen en … overgenomen. Uit deze 
“onderwijzing “valt dus veel te leren. Het blijft n.l. niet onbekend 
hoe David ertoe gekomen is om zo jubelend deze

3)
Psalm te beginnen.. Je krijgt van hem beslist niet de indruk dat een 
kind des verbonds natuurlijk jubelen en zingen kan., omdat  hij er 
wel van mag uitgaan een kind Gods te zijn. Alle 
vanzelfsprekendheid is hier uit de boze. En het vanzelfsprekende in 
ons leven is de gedachte, dat het met ons wel goed komt. We willen 
toch best erkennen zondaren te zijn? En is de Heere niet een gaarne 
vergevend God?! Maar als de Gods Geest ons gaat verlichten, gaan 
we beseffen dat er veel lippentaal bij ons is. Dat we in wezen gelijk 
zijn aan de mensen die leven zonder God en Zijn gebod. Want ook 
die mensen erkennen onvolmaakt te wezen. Ze zeggen dat ze dat 
gemeen hebben met alle mensen. Niemand is er immers volmaakt! 
Dus dat “zondebesef” leeft wel bij ieder mens. Maar het doet geen 
pijn, het deert niet. Men probeert zoveel mogelijk zijn best te doen. 
Meer kan een mens toch niet? ! En wij, hoe reageren wij, gemeente 
Houden wij, met eerbied gesproken, de Heere niet achter de hand, 
voor alle gevallen waarin wij tekort schieten? Gaan wij er maar niet 
vanuit dat Hij onze schuld vergeeft? Goed beschouwd hullen wij ons 
in stilzwijgen over de verstoorde verhouding met Hem. Wat gebeurd 
er, wanneer er tussen twee mensen verwijdering ontstaat, wanneer 
men de gemeenschap met elkaar verbreekt? Dan spreekt men niet 
meer tegen elkaar, men gaat zwijgend aan elkaar voorbij. Wanneer 
kan die verstoorde verhouding weer goed komen? Als er schuld 
beleden wordt.
Zie hier, gemeente, het geheim van Davids welgelukzaligprijzing.

4)
Het was een gevolg van Davids verbroken stilzwijgen. We zeggen 
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weleens dat spreken zilver en zwijgen goud is, maar in dit geval niet. 
Want hier staat niet t.o. zwijgen het spreken, maar schuld bekennen 
.En dat blijft voor ons mensen een moeilijke zaak. In het leven 
tussen mensen is dat zo, maar in nog veel sterkere mate betreffende  
onze verhouding t.o. god onze Schepper. In de menselijk verhouding 
kunnen wij zeggen: “waar twee kijven, hebben twee schuld.” Maar 
de Heere onze Schepper is goed en vriendelijk en weldadig 
gebleven. De schuld van het verbroken kontact, van de verwijdering, 
van het niet meer kennen en liefhebben en eren van de Heere is 
alleen onze schuld. En uit die overtreding van de grenzen der 
gemeenschap met Hem, vloeit onze ellende voort. Wij bestendigen 
wat Adam in het verleden gedaan heeft. Tenzij wij terugkeren als 
“de verloren zoon “in de gelijkenis. Die wilde bekennen : “Vader ik 
heb gezondigd . . .”Waar hij nog nooit last van had gekregen, ja, 
waar hij schouderophalend aan was voorbij gegaan, dat kwelde hem 
nu. En zo verbrak hij zijn jarenlange stilzwijgen. Hij had geleefd 
alsof hij niets gedaan had, alsof hij niet tegen de liefde, de zorg en 
de bescherming van zijn Vader gezondigd had, door Hem de rug toe 
te keren. Daarmee, gemeente, is ons aller leven getekend. Gelukkig, 
wie daar iets van gat verstaan. Die zingt schuchter mee : 
“welgelukzalig is de mens, die de Heere de ongerechtigheid biet 
toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Dan zij we op onze 
schreden teruggekeerd ; hebben we ons

5)
Zwijgen verbroken en is er iets van bekennen, niet meer bedekken, 
ja, een belijdenis- doen – dan voor in de plaats gekomen. Dat 
zwijgen kan in ons leven lang duren. Het kan zelfs levenslang zijn.
Maar dan is en blijft deze jubelzang van David ons vreemd. Daar 
moeten we bang voor zijn. Weten wij van dat zwijgen af in ons 
leven ? Een mens kan immers zo vroom en godsdienstig wezen, dat 
hij zich van dat zwijgen niet bewust is. Dan weet je van die zondige 
aard, die onze gedachten wereld beïnvloed, onze woorden en daden 
bepaalt, niet af. En dat is heel menselijk. Het is juist door Gods 
Woord en geest dat dit menselijke  doorbroken wordt in ons. Dan 
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gaan we pas verstaan het woord van Christus : “Ik ben niet gekomen 
om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En 
bekering is : Jezelf schuldig kennen. Dan maakt zwijgen plaats voor 
niet meer bedekken. Je ziet n.l. je zwijgen als een verzwijgen. En dat 
is een moeilijke en benauwende zaak. David is er oud onder 
geworden. We zijn volhouders en geven het niet zo gauw op. We 
hebben immers allerlei uitvluchten snel bij de hand !

Maar wanneer de gelovige dichter zijn ongelovig stilzwijgen 
verbroken heeft, is hij welsprekender dan ooit. Een grote opluchting 
breekt door de bewoordingen heen. In drie omschrijvingen spreekt 
hij van het begrip zonde. Het eerste is : overtreding. Dat duidt op 
weerspannigheid en onwilligheid. Weerspannig en onwillig om van 
de overtreding in Adam terug te keren.

6)
Dat is zonde. Het oorspronkelijke woord wijst naar de verkeerde 
gedachten woorden en werken, waardoor we de regels die God stelt, 
niet in acht nemen. Dat is immers te verstaan. Waar de gemeenschap 
verbroken is, daar gaat men zijn eigen weg. En dat houdt in, een 
voortdurend zondigen tegen, een negeren van degene met wie we 
voorheen in zo,n goede betrekking stonden. Men spreekt da ander 
niet meer, men kent de ander niet meer. En zo tekent Gods Woord 
nu onze verhouding t.o. de Heere onze verbondsgod.
En wij worden opgeroepen om dat te leren inzien en beamen. Dan 
weten we wat ongerechtigheid is in ons leven. Het duidt op  het 
oneerlijke en bedrieglijke. Dat schuilt vooral daarin, dat we kunnen 
leven en ons niet bewust zijn, wat ons zondaar-zijn voor God 
inhoudt. Maar daarom is het er wel. Verstaat u nu enigermate iets 
van de vreugde van David, de dichter van deze psalm?
Nu het bij hem tot een bekennen, niet meer bedekken, maar tot een 
belijden gekomen is, kan hij zingen van die God, de God des  
Verbonds, die  menigvuldig vergeeft. Daarom is de mens (adam) 
welgelukzalig wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is en 
wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Gods ongekende 
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goedheid voor een mens die zich schuldig kent is onuitputtelijk 
groot. Vandaar dar David de vergevingsgezindheid van de Heere 
ook tekent in drie werkwoorden : vergeven ; bedekken, niet 
toerekenen. En het grote geheim van Gods genadige vergeving is de 
Heere Jezus. Hij heeft de schuld der zonde overgenomen en 
weggedragen in Zijn offerdood:

7)
Hij heeft daarmee al het onze en wat  we zijn verzoend, bedekt, en 
rekent onze ongerechtigheid niet toe. Het heeft dus geen enkel boor 
gevolg voor hen die bekennen kunnen en willen. En het kunnen en 
willen werkt de Heere naar Zijn welbehagen. Dan i er gen bedrog 
meer in ons. Het bedrieglijke ligt in ons zwijgen en verzwijgen. In 
een leven, dat voor Gods woord en waarheid niet bukken en buigen 
wil. “wel gelukzalig de mens…
Ja , vul het maar in en zeg het maar na. Ja , zegt u, wist ik maar dat 
mijn zonde vergeven is om Christus wil. Weet u, dat het nooit 
vastzit op de bereidwilligheid van God in Christus, maar wel op ons 
niet willen bekennen?! Wat staat er in Jesaja 65 :24?  “en het zal 
geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden ; terwijl zij nog 
spreken, zo zal Ik horen. 
Waar het op vast zit is steeds ons zwijgen. Onze bekering zet in met 
het verbreken van dat zwijgen. Ook onze dagelijkse bekering!  
Anders gezegd de levensheiliging. Immers, wie  zegt God lief te 
hebben en zijn broeder haat die is een leugenaar. Of u leeft van Gods  
vergeving kunt u aflezen aan uw strijden tegen en uw voortdurend 
bekennen van uw zondige aard en daden. Uw verhouding tot andere 
mensen zal daar de zegenrijke vruchten van plukken. Welgelukzalig, 
de  mens…”
AMEN.


