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In het kader van innerlijke genezing deze keer over bedrog. Psalm 32. 
Tijdens de dienst zongen we: EL.448, Opwekking 462, 501, 629, 640, Opwekking voor kids 225, Psalm 32 en ook 
Psalmen voor Nu 32. 

 
In de beginverzen van Psalm 32 geeft David vier aanduidingen voor het kwaad, en wel:  overtreding 

misser 
kromheid 
bedrog 

Het woord ‘bedrog’ is het meest uigesproken: daarover gaat het dan ook concreet in deze Psalm. 
 
David en bedrog: dan denk je vanzelf aan ‘de zaak van Uria’, want behalve in deze zaak is hij volgens de 
bijbelschrijvers gehoorzaam geweest aan God. 
David kan de verleiding van zijn badende buurvrouw niet weerstaan. Als hij naderhand hoort dat hij haar 
zwanger heeft gemaakt, probeert hij dat te camoufleren. Zijn plan mislukt. Buurman Uria laat zich wel terug 
roepen uit de strijd, maar hij weigert tot twee keer toe om naar huis te gaan. Ten einde raad ruimt David hem 
uit de weg en hij neemt Batseba tot vrouw. 
De zaak is hem gigantisch uit de hand gelopen en wellicht heeft hij zijn geweten willen sussen: had die Uria 
maar met Batseba moeten gaan slapen en hoor eens, mag een koning in Israel niet meer dan één vrouw 
hebben en kijk eens, zo slecht was hij verder toch nooit? 
Bedrog is anderen en jezelf voor de gek houden. Veel zondigen beginnen niet met bedrog, maar bijna allemaal 
eindigen ze wel met bedrog. 
 
Maar dan is daar God, en ‘zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht.’ David krijgt lichamelijke klachten (vers 3 
en 4). Niet van harte verdrukt God de mensen, zegt Jeremia in Klaagliederen. Hij doet het om ze op een punt te 
brengen, waarop de zonde ondraaglijk wordt. 
In het geval van David moet er uiteindelijk een profeet aan te pas komen om David tot zijn bekentenis te 
krijgen. Zijn zwijgen wordt doorbroken: Ik heb gezondigd! 
 
De bedekking valt weg. 
Ik dekte mijn kromheid niet toe - en daarom kan de Psalm beginnen met:  
Gelukkig de mens van wie de zonden worden bedekt. 
Verder valt op dat David in het Hebreeuws voor ‘vergeven’ het woord ‘wegdragen’ gebruikt: Nieuwtestamenti-
scher kan het niet! 
 
De sfeer van de Psalm is de sfeer van opluchting. 
David of welke andere bijbelschrijver ook probeert ons niet op te zadelen met een schuldcomplex. Hij wil ons 
daar juist van bevrijden. 
Er komt ruimte voor vergeving, innerlijke en uitwendige genezing, liederen van bevrijding, een dans in de 
hemel! (Lukas 15:10) 
Gefeliciteerd, zo opent de Psalm, en het eindigt met gejuich en gezang. 
Ik kan mijn weg lichtvoetig verder gaan. 

Gesprekspunten: 
1. Is er iets in deze Keek wat je heeft aangesproken, of waar je juist moeite mee hebt? 
2. Denk je dat er in ons midden veel bedrog is? 
3. Bedrog kan bestaan uit liegen of uit zwijgen. Wat vind je erger? 
4. Kun je iets zeggen over bedrog: 

a. op het werk?  
b. in verband met verslavende gewoonten? 
c. in relaties? 

5. David gebruikt het beeld van paarden en ezels: wat doen wij fout, als we Gods leiding 
ervaren als teugels? 

6. God bedekt onze zonden.  
a. betekent dat: zand erover? 
b. betekent dat dat Hij het niet erg meer vindt, wat we gedaan hebben? 

7. Vind je ons een (te) lichtvoetige gemeente? 


