
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Psalmen - Schets 3 
Verlangen naar…vergeving van God (Psalm 51) 

 

 
A) Doel  
 
1. Betekenis benoemen  
Schuld belijden is echt verdriet hebben om je zonden en het bekendmaken van je zonde aan de 
Heere. Vergeving van God is het wegwassen van al je zonden. Alsof het er nooit is geweest.  
2. Actualiteit aangeven 
Dagelijks doe je dingen waarmee je God op het hart trapt. Door het belijden van deze schuld en 
door de vergeving van zonden wordt de verhouding met de Heere weer hersteld.  
3. Christus centraal stellen  
 Alleen door het werk van de Heere Jezus is er vergeving mogelijk. Zonder bloedstorting is er geen 
vergeving.  
 
 
B) Achtergrondinformatie 
David schrijft deze psalm nadat de profeet Nathan bij hem is geweest om hem de zonde met 
Bathseba aan te wijzen. Dit is pas minimaal negen maanden nadat David deze zonde daadwerkelijk 
begaan heeft, het zoontje is namelijk al geboren en overleden. Door die terechtwijzing wordt David 
van zijn zonde overtuigd en komt hij tot een hartelijke schuldbelijdenis. Hij voelt dat hij niets heeft 
in zichzelf om het goed te maken en dat hij alleen kan pleiten op Gods goedertierenheid en 
barmhartigheid. 
Hij belijdt zijn specifieke zonden en zijn zondige aard. Hij hoopt dat hij van God inzicht mag krijgen 
om voortaan de zonde op tijd onder ogen te zien en er tegen te strijden. Vervolgens bidt hij om 
vergeving en om de troost van de vergeving. Ook bidt hij om heiligende genade.  
 
Bijzonder is het om te lezen hoe David in het tweede deel van de psalm vraagt om de ‘bouw van de 
muren van Jeruzalem’. Als kinderen van God in grote zonden vallen, heeft dit vaak gevolgen voor de 
kerk. Daartegenover zijn levende voorbeelden juist opbouwend. 
 
David zou blij zijn geweest als hij door het offeren van duizend rammen de zonde had kunnen 
verzoenen. Maar dat was onmogelijk. God wil een verbroken geest zien. Daar ziet de Heere op. Dat 
eist Hij van ons in al onze godsdienstige handelingen, bijzonder in het werk van berouw en 
bekering. Het is een pijnlijk werk. Het bestaat uit niets minder dan het verbreken van het hart. Niet 
in wanhoop, maar in verootmoediging en smart om de zonde. Een verbroken hart buigt zich voor 
het Woord van God en is geduldig onder Gods kastijding.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggesties voor verdieping 
 
- Bijbel: 2 Sam. 11:1-12:14; Rom. 3:1-20; Rom.7:13-26; 1 Joh. 1:5-2:2 
- Geloofsbelijdenis: NGB art. 14, DL hfd 5, art. 5, 6, 7,11 
- Literatuur: 

 Johannes Calvijn – Verklaring van de psalmen – De Groot Goudriaan, Kampen 

 Dr. M. van Campen (red.) – Elke dag een psalm, bijbels dagboek – Boekencentrum 
Uitgevers, Zoetermeer  

 Ds. J.T. Doornenbal - Van Hem is mijn heil, overdenkingen over de psalmen – Den Hertog, 
Houten  

 Matthew Henry – Op U betrouw ik: dagboek over de Psalmen – Den Hertog, Houten 

 Matthew Henry – Verklaring van het Oude Testament – De Banier, Utrecht  

 D.M. Lloyd-Jones - Bij Uw altaren: Reflecties op de Psalmen - De Groot Goudriaan, Kampen 

 J. Ridderbos - Korte Verklaring, Psalmen  

 C. van Rijswijk - Mijn reislied, een dagboek voor jongeren van 12-15 jaar- Uitgeverij Gebr. 
Koster, Barneveld  

 C.H. Spurgeon - De Psalmen Davids – De Groot Goudriaan, Kampen  
 
 
C) Suggesties voor de avondinvulling  
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Schrijf op een bord of groot vel papier het 
woord ‘vergeving’. Laat vervolgens de leden 
woorden opschrijven waar ze aan denken bij het 
woord vergeving.  

 
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

Alternatieve startopdracht 
Stelling: Bekering gaat meestal op één manier. 
 
Bespreek met elkaar hoe God werkt. Dat het bij 
iedereen anders is, maar er toch ook 
overeenkomsten zijn. Laat aan het einde van de 
avond dit onderwerp weer even terugkomen. 
Wat hebben we geleerd vanuit deze psalm over 
de bekering en vergeving? 

Bijbel 
Psalm 51 
 
Vragen 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen op de 
verenigingsavond. 

1. 1. Wat hebben we vaak nodig om tot ontdekking 

Bijbel 
Psalm 51 
 
Vragen 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen op de 
verenigingsavond. 
1. Welke opbouw zie je in deze psalm? 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
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van onze zonde te komen? 
2. 2. Wat is hysop en wat doet het? (Ex. 12) 

3. Waar bidt David allemaal om? 
 

2. Waarom heeft God geen ‘lust tot 
offerande’(vs. 18)? Wat wordt hiermee 
bedoeld? Hoe verwoordt hij dat? 

3.    Waar bidt David allemaal om? 

Keuzevragen 
Startopdracht 
Vraag 1, 2, 4,  6 a, 7 b, 
Stelling 1, 2 

Keuzevragen 
Startopdracht 
Vraag 2, 3, 4 5, 6, 7 
Stelling 3, 4, 5 

Overige verwerking 
Bathseba is één van de vier vrouwen uit het 
geslachtsregister van de Heere Jezus. Maak in 
tweetallen een stamboom vanaf Bathseba en 
David tot de geboorte van de Heere Jezus. 
 

Stamboom 
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

 
Bespreek met elkaar waarom deze vier vrouwen 
in het geslachtregister zijn opgenomen.  

Overige verwerking 
Het Bijbelgedeelte wordt zelfstandig gelezen. 
Tijdens het lezen bedenkt elke jongere welke 
tekst hem/haar het meest aanspreekt. Later 
wordt verwoord waarom.  
 

Stamboom 
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

 

 
 
D)  Antwoorden en suggesties  
Stellingen 
 1 Joh. 1:5-7: De Heere belooft dat Hij onze zonden vergeeft als wij ze aan Hem belijden. Dat is 

wat Hij ons bekendgemaakt heeft.  
Schuldbelijdenis is noodzakelijk voor het herstel van een relatie.  

 Zie voor een voorbeeld het kader ‘Schuldbesef’ aan het einde van de schets. Schuldbesef in de 
Bijbel is een zaak van het hart.  
Wanneer heb je genoeg berouw? Als je ermee tot Christus vlucht! (Spurgeon) 

 
Vragen 
1. Van ons zelf voelen we de zonden niet. Het is makkelijker om te zingen van Gods genade en 

liefde dan het zingen van een boetepsalm of lied. Natuurlijk mag het loven en danken aanwezig 
zijn, maar allebei de kanten moeten belicht worden. 
We erkennen liever onze schuld en zonde niet en denken dat het wel meevalt. 
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Stellingen  
 Erfzonde staat tussen ons en God in. En dat is verschrikkelijk. We doen niet alleen zonde, we 

zijn zonde. Het is niet minder erg, maar misschien wel erger dan ‘gewone’ zonden. 
 Het zal niet bij alles gelden, maar de praktijk wijst het wel vaak uit. Zodra ons geweten gestild 

is, gaan we makkelijk weer een stapje verder. Wijs ook op de opvoeding. Je vader en moeder 
zijn misschien makkelijker met bepaalde dingen, zelf wil je het nog minder nauw nemen en je 
kinderen doen weer een stapje verder. 

 
2. a. Om te laten zien dat ook kinderen van God waakzaam moeten zijn voor de zonden. 

‘Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet valle’( 1 Kor. 10:12). De gevolgen van de zonden 
zijn voor een kind van God vaak groter dan voor een heiden. 
b. Persoonlijk 
c. Het belijden van een specifieke zonde is heel belangrijk. Bid er voor of je ogen daarvoor 
geopend mogen worden. Daarnaast moeten we ons zondige bestaan ook voor God belijden en 
de nood die dat met zich mee kan brengen. Of juist het feit dat we daar zo weinig last van 
hebben. 

 
3. a.  - We zijn Gods beeld kwijtgeraakt; 

 - We hebben de dood en vervloeking over onszelf gehaald;  
 - We hebben alle uitnemende gaven verloren; 
 - Ons licht is in duisternis veranderd, we hebben geen eigen wil meer. 

b. Het meenemen van de verdorven menselijke natuur van ouder naar kind. 
c. Je kunt het vergelijken met een andere erfelijke aandoening. Maar het is moeilijk uit te 
leggen. Begrijpen we het zelf altijd? Je komt er tegen in opstand en het gaat vaak tegen ons 
rechtvaardigheidsgevoel in. Zonder de werking van Heilige Geest zullen we er ook niet aan 
ontdekt worden. 
d. De erfzonde wordt vergeleken met een wortel en een fontein. Door de wortel krijgt de plant 
zijn voedsel. Als die verdorven is, is de plant dat ook. Uit een ‘onzalige’ fontein kan geen ‘zalig’ 
water komen. 

 
4. a. Een aantal voorbeelden: 

- In de Psalmen kom je dit bijna altijd tegen;  
- Petrus na het verloochenen van de Heere Jezus; 
- Paulus tijdens zijn bekering; 
- De stad Ninevé.  
b. Eerst schuldbelijdenis, dan vergeving. God opent vaak de ogen door een boodschap of 
gebeurtenis waardoor we gaan zien dat we zonden hebben gedaan en zondig zijn. 
c. Ja, God wil Zijn werk bevestigen, door Zijn Heilige Geest in je hart en leven. We moeten 
‘kleine’ dingen niet verachten, maar de Bijbel openhouden en God wijzen op Zijn beloftewoord.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. a. Het zijn en blijven mensen met een zondige aard. De oude mens is er nog en daar moet 
tegen gevochten worden.  
b. Onze eigen verlangens komen vaak niet in overeenstemming met Gods wil. Dit is natuurlijk 
niet altijd zo. We kunnen ook verlangen om op Gods weg te wandelen. Dat moet je dan doen 
met een open Bijbel en een biddend hart. Het is zo makkelijk om Gods weg te zien in onze 
eigen ideeën. 

 
6. a. Toestemmen doe je met je verstand en tot schuldbelijdenis komen is een belijden, een diep 

ervaren in je hart. 
b. Als Petrus dit aan de Heere Jezus vraagt, geeft Hij als antwoord: ‘Zeventigmaal zevenmaal’. 
Dat wil zeggen: iedere keer weer. Voor God is het alsof je voor het eerst komt. Je kunt niet 
genoeg komen om je zonde te belijden. 

 
Stelling 
 Bij openbare zonden is het nodig om openbare schuldbelijdenis te doen. Maar in de allereerste 

plaats moet je met God in het reine komen. Daarna kun je je belijdenis uitspreken voor de 
gemeente en kerkenraad. 

 
7. a. Het volgende voorbeeld kan duidelijkheid geven: 

Is mijzelf ziek voelen een voorwaarde om hulp te krijgen van een dokter? Moet ik mij eerst ziek 
voelen om daarna beter te worden? Ik hoop dat je nu zegt: wat een rare vraag. Natuurlijk ga je 
pas naar een dokter, als je ziek bent. Natuurlijk moet je eerst ziek zijn om beter te worden. Zo 
is het ook bij God. Als ik bij God kom zonder te zeggen wat mijn probleem is, hoe kan Hij mij 
dan helpen? Schuldbesef is geen voorwaarde om vergeving van God te krijgen, maar zonder 
schuldbesef zullen we nooit vergeving ontvangen. Het een blijft niet zonder het ander. Geen 
vergeving zonder schuldbesef. Maar: ook geen schuldbesef zonder vergeving.  
b. Bij de een zal er een duidelijkere uiterlijke verandering zijn dan bij de ander. Maar wat 
overeenkomt is liefde tot God en Zijn Woord. Een leven in afhankelijkheid en een vechten 
tegen de wereld, de duivel en ons eigen ik. 
 

Verwerkingsopdracht 
De jongeren hebben op het uitgedeelde blaadje specifieke zonden van hen geschreven. Leg het 
belang van schuld belijden uit aan de hand van het volgende. 
Neem een rugtas met stenen. Vertel ongeveer het volgende: Ik heb hier heel veel stenen. En ik 
heb hier een rugtas. Weet je hoe het is als je de zonden die je opgeschreven hebt niet aan de 
Heere belijdt? Dan gebeurt er dit: {stenen in rugtas doen en op je rug doen. Eventueel een 
stukje lopen.} Elke steen staat voor een zonde. Deze tas met stenen is een last voor mij. Het 
drukt zwaar op mijn rug. Ik kan niet rechtop lopen. En het verhindert mij om door te lopen. Zo 
is het nu als je je zonden niet belijdt aan God, maar er zelf mee blijft lopen. Het is een last, 
waardoor je gebukt door het leven gaat. Het verhindert je om de loopbaan van het geloof te 
lopen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet je wat vergeving is? Jezus Christus neemt de rugzak van je rug af en draagt Hem Zelf! Die 
last is zo zwaar voor Hem geweest, dat Hij eraan ten onder is gegaan. 

 
 
E) Extra voorbereiding 
- Wit papier om specifieke zonden op te laten schrijven (verwerkingsopdracht). 
- Rugtas en stenen meenemen (verwerkingsopdracht). 
 


