OPSTAAN OM TE REDDEN
Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de
armen zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE. Ik zal in
veiligheid brengen wie hij weg wil blazen
Psalm 12, 1-9 (6) HSV

Gemeente des Heren, broeders en zusters
Psalm 12 is erg onbekend. Maar uit het leven gegrepen. Als
je ogen er voor open gingen. Het gaat over grootspraak.
Waarheid die struikelt. Gebral of gevlei van leiders die een
schijn van recht ophouden. Schreeuwende kranten. Slimme
reclames. Omhoog slijmen, naar beneden trappen. Zijn wij
zelf wel trouw aan de waarheid? Aan onze roeping? Elders
lijdt de kerk onder geheime politierapporten en arrestaties 1.
Wat kan de rechtvaardige doen als de grond onder alles
wegzinkt. Als niemand trouw is of waarheid spreekt ? 2 De
dichter bidt om redding: Help! (1-5) De God van Israël
spreekt dat Hij nu opstaat om te redden (6) omdat zijn
zuiver woord weerbaar maakt om zelf ook op te staan (7-9).
Bidden om redding

(1-5)

De dichter bidt voor slachtoffers van geweld. Grootspraak
verkracht het recht van zwakken 3. Het opschrift van David
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is waarschijnlijk later toegevoegd 4. Mogelijk is de dichter
tempelprofeet zoals Jeremia en Habakkuk 5. Hij is een
voorbidder zoals profeten vóór de ballingschap waren 6.
Kracht van dwaling
Leugentaal is van alle tijden. Psalm 12 bedoelt de macht van
propaganda. Propaganda manipuleert en is soms moeilijk te
doorzien. Christenen die in de WO-II actief waren in het
Derde Rijk zijn een baken in zee. De kracht van de dwaling
is enorm als ons leven om ons zelf draait. Wie bezig is met
zichzelf ziet anderen niet. Zelfzucht verzwakt weerbaarheid
en ruilt waarheid in voor illusies. Zo ging het in Israël en de
dichter van Psalm 12 zag de morele chaos die daarvan het
gevolg was. In die verwarring geeft hij geestelijke leiding.
Verbroken verbondsliefde
Israël kende Gods trouw en waarheid. Maar koningen,
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priesters en profeten braken met God 7. God is waarheid 8.
Als wij dubbelhartig met waarheid breken gaat het fout. De
ongerechtigheid groeit en liefde vriest onverschillig dood 9.
IJskoud. De rechtvaardige staat tegenover de goddeloze
zegt Psalm 1 10. De wijze leeft in Gods wegen. De dwaas
niet. Die grijpt met gladde taal naar eigenwaan 11. Pilatus’
vraag wat is waarheid? verkrachtte het recht van Jezus 12. De
dwaas zegt in zijn hart Er is geen God zegt Psalm 14. Zo leeft
hij. Dat raakt ook ons zei Paulus: er is niemand die goed
doet 13. Overdreven? Enghartige taal van een naargeestig
man? Paulus had het uit het psalmenboek. De psalmen 9 –
14 vormen na Psalm 8 een tegenstelling. Die bezingt Gods
glorie en de heerlijkheid van de mens die God schiep 14. Zó
zijn we bedoeld (Psalm 8). Dit is wat wij zien (Psalmen 914). Psalm 12 weerspiegelt levens zonder God 15. En wij?
Waar staan wijzelf? Zijn wij wel weerbaar? Of zijn we bang?
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Weerbaar?
Durven wij God niet vertrouwen? Dat maakt bang. Angst
reageren wij af met zelfbescherming. Dan zien we anderen
niet. Weduwen, wezen, vreemdelingen en zwakken raken in
de knel als wij voor onszelf gaan 16. Kinderen. Ouderen.
Gestrand langs de snelweg van het leven. Alleenstaande
moeders. Ongeboren leven. Asielzoekers. Wij hebben geen
natuurlijk zelfreinigend vermogen in onze genen zitten.
Kwaad wordt alleen overwonnen als het wordt opgeruimd
en vervangen door liefde. Dat doet de Heilige Geest als je
Jezus navolgt. Biddend. Voor anderen en jezelf. Weerbaar
ben je pas als je in alles redding alleen van Hem verwacht.
Dat doet deze dichter. Een S.O.S. bericht naar God. Help!
God staat op

(6)

Midden in dat gebed spreekt God zijn reddend woord. Een
profetisch Godswoord. Godsspraak stopt grootspraak.
Godsspraak
God zelf spreekt. Bidden is relationeel. Bidden is antwoord
geven. Ik hoor nooit iets van God zei een kerkverlater. Bid
je dan wel was de reactie en lees je de Bijbel? God spreekt.
Antwoord je ook? Besef je hoe erg het voor God is als Hij
ons mist en niks van ons hoort? God vraagt ons: mag Ik
nog eens wat van je horen? Hij hoopt op het antwoord van
ons hart. Zonder gebed hoor je weinig van God. De bidder
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in Psalm 12 weet zich geen raad met de nood van zijn volk:
Help! Wie zó bidt krijgt antwoord. Nu sta Ik op zegt de
HEERE. Hij grijpt in. Zo is de God van Israël 17.
Om lijden van armen
Waarom ? Omdat armen er slecht aan toe zijn. Niet om de
rechten van armen staat God op. Maar om hun pijn. Zijn
hart gaat uit naar wie verdrukt wordt. God staat op tegen
wie zorgeloos eigen voordeel zoekt. Zo redde Hij Israël uit
slavernij in Egypte. Uit verdrukking en ellende. Om zijn
verbond met Abraham 18. Zijn naam is HEERE 19. Hij is in
liefde nabij wie op Hem hoopt. Hij vraagt naar ons hart.
Nu
Nu sta Ik op zegt God. Een profetisch woord .Opvallend.
Nu? Psalm 12 eindigt in vers 9 zoals hij begon. Goddelozen
rennen heen en weer. Mensen gaan van kwaad tot erger.
Nu? Als alles gewoon doorgaat? Dat is het Godsgeheim van
Psalm 12. God is in Jezus Koning over alles 20. Koning die
recht en gerechtigheid doet – en recht zet wat koningen in
Israël lieten liggen 21. Hij leert ons mensen zien met zijn
ogen. Als schapen zonder herder. Om mee te bidden om
werkers in de oogst die Gods goede woord goed brengen 22.
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God staat op. Godsspraak voor wie niets overhield dan
tranen en pijn om zonde en onrecht 23. God heeft lief en
kent ons tot in detail. Er is verwachting zelfs voor wie
alleen maar vloeken en leugens sprak. Zijn naam is een
bewogen uitnodiging om je leven aan Hem te geven. Nu.
Als alles gewoon doorgaat. Hij verandert wel ons hart en
maakt ons weerbaar tegen grootspraak. Met zijn woord.
Opstaan tot redding

(7-8)

De dichter bad om hulp. God staat op tot redding. Daarom
roept deze dichter ons op om hetzelfde te doen als hij deed.
Woorden van de HEERE
Opstaan in een voorbiddend leven en eenvoudig bouwen
op de woorden van God. Die woorden zijn zuiver. Als
zilver. Erts met zilver erin gaat in het vuur om zilver uit te
smelten. Afval wordt weggegooid. Zo zuivert God 24. Zijn
woorden zijn zuiver als zilver dat zeven keer in een oven
was. Zeven keer? Dat is beeldspraak. In de Godsspraak kan
geen vuil zitten! Omgekeerd aan de arrogantie van vleiers.
Die horen geen heilzame woorden. Dan gaan de vingers in
de oren. Dat leeft in ons allemaal 25. Niemand wil terecht
gewezen worden. Maar wie maakt ons eigenlijk wijs dat de
woorden van God er niet toe doen? Dat is het werk van de
vader van alle leugens zegt Jezus 26. Grootspraak maakt
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bang. Met intimidatie wil satan tot zonde verleiden. Daarom
zond God zijn Zoon om de werken van de duivel te
verbreken 27. Door ons hart één te maken voor God.
Één van hart
Wie de zuivere woorden van God niet wil horen verdwaalt
op zelfgekozen wegen. Dan gaat ons hart alle kanten uit en
draait zinloze rondjes. Dubbelhartig. Wij zeggen vaak maar
wat. De tong blijft een onbedwingbaar kwaad 28. Laten wij
dat belijden. God staat op! Blijven wij zitten? Ik zal opstaan
zei de verloren zoon en naar mijn vader gaan en zeggen:
Vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben
niet meer waard uw zoon te heten. In Gods Vaderarmen
wordt ons hart rein 29. God leert ons met één mond te
spreken 30. En liefhebben uit een rein en ongedeeld hart 31.
Psalm van Jezus
Deze onbekende psalm stond ook in het psalmboekje van
Jezus. We ontmoeten er Jezus Christus in. God hoort elke
klacht van armen die Hij redt 32. Wij spijkerden Jezus wel de
wereld uit. Maar Hij beleed als volmaakte Mens voor Pilatus
het recht van God. Hij nam onze schuld en dood op zich.
God wekte Hem op. Ik sta op zei God en gaf zijn Geest als
voorspraak. Hij spreekt levend woord als levend water. Wie
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zijn woorden drinkt ontvangt de Heilige Geest als bron van
levend water voor anderen. Zijn bloed reinigt van alle
zonden als wij die belijden en de waarheid in liefde doen 33.
Hij redt wie middenin de taalvervuiling zijn hulp inroept.
Wat betekent dat concreet voor ons als Kerk in de wereld?
(1) Bewaar het Woord. Niets is zo kostbaar als het Woord van
God die ons liefheeft en die ons leert liefhebben. God gaf
zijn Zoon als onze hoogste koning, priester en profeet.
(2) Blijf bij Jezus. Geef foute woorden aan Hem en leef uit de
doop. Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van
alle zonden 34. Niemand wast zich toch met vuil water 35 ?!
(3) Sta zelf op. Voor ons is opstaan knielen. Navolging van
Jezus maakt ons klein genoeg om te bidden en anderen te
redden. Door lief te hebben met daden en woorden 36.
(4) Volhardt. Laat je niet intimideren of verleiden. Dezelfde
strijd is overal. Blijf verbonden met Jezus en blijf liefhebben
tot Hij komt om Israël, de Kerk en de schepping te redden.
Amen
Nieuwegein
17 februari & 3 maart 2019
Preeksamenvatting – voor vragen en reacties:
ds. Cor van Dis
Lierseschans 8
3432 ET Nieuwegein
06-36271048
cnvd@solcon.nl
33

Johannes 7, 37-39 en 1 Johannes 1, 8 – 2,2.
1 Johannes 1, 5 – 2, 2.
35
Efeze 6, 25 ᵇ -26 (26) over de reiniging van de gemeente door het
waterbad van het woord – die in de doop zichtbare betekenis krijgt.
36
Exodus 23, 1. Leviticus 19, 11-16. Deuteronomium 5, 20 en 25, 13-16.
34

8

