
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Psalmen - Schets 1 
Verlangen naar…Gods Recht (Psalm 7) 

 

 
A) Doel  
 
1. Betekenis benoemen 
Besef geven dat het ten diepste niet uitmaakt wat mensen van ons denken; het gaat erom hoe God 
over ons denkt. Hij is de hoogste Rechter Die schuldigen niet voor onschuldig houdt en 
onschuldigen verlost.  
2. Actualiteit aangeven 
Trek de lijn naar het leven van de jongeren. Laat zien waar wrok toe leidt en hoe je op verschillende 
manieren op onrecht kunt reageren: het heft in eigen handen nemen, of alles in Gods handen 
leggen Die rechtvaardig oordeelt.  
3. Christus centraal stellen 
Wijzen op Jezus Christus Die vals beschuldigd werd maar het overgaf ‘aan Dien, Die rechtvaardig 
oordeelt’ (1 Petr. 2:23). Laat zien dat we geroepen worden in Zijn  voetspoor te gaan (1 Petr. 2:21).  
 
B) Achtergrondinformatie 
O.a. uit Leren en Leven van drs. P. Cammeraat 

 
Vers 1 Cusch: een handlanger van Saul. 
Vers 1 Schiggajôn: waarschijnlijk een muzikale of liturgische aanduiding. 
Vers 4 Indien ik dat gedaan heb: namelijk dat waar hij van beschuldigd wordt, koning Saul naar het 
leven staan. 
Vers 4: Die vrede met mij had: met wie ik in vrede samenleefde. 
Vers 5 Ik heb die gered, die mij zonder oorzaak benauwde: David heeft Saul tweemaal het leven   
gespaard. 
Vers 6 Doe mijn eer in het stof wonen: als ik inderdaad gedaan zou hebben waarvan ik beschuldigd 
word, mag mijn nagedachtenis te schande gemaakt worden.  
Vers 8 Zo zal de vergadering der volken U omsingelen: niet alleen de Israëlieten maar alle volken 
zijn aan God, de hoogste Rechter, verantwoording verschuldigd. 
Vers 8 Keer dan boven haar weder in de hoogte: keer terug naar de hemel nadat U mij hebt recht 
gedaan. 
Vers 10 Die harten en nieren beproeft: God doorgrondt de mens. 
Vers 10 Nieren: in de Bijbelse beeldspraak de plaats van de diepste gevoelens. 
Vers 11 Mijn schild is bij God: God beschermt mij. 
Vers 15 Hij is in arbeid van ongerechtigheid: hij heeft kwaad in de zin. De dichter gebruikt in dit vers 
beeldspraak om de verkeerde bedoelingen van de vijand duidelijk te maken.  
Suggesties voor verdieping 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Bijbel: 1 Sam. 24, 26, Matth. 26: 57-68, 1 Petr. 2 
- Geloofsbelijdenis: NBG art. 37, HC vraag 60 en 84 
- 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 
Houd een stille wand discussie over de stelling: 
‘God meer gehoorzaam zijn dan de mensen’ is 
niet meer van deze tijd.’ 
 

stille wand discussie 
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

Alternatieve startopdracht 
Schrijf woorden op die bij je opkomen als je 
denkt aan ‘gerechtigheid’. 
Bespreek daarna met elkaar wat gerechtigheid 
volgens de Bijbel is.   

Bijbel 
 
Psalm 7 
Hand. 4:23-31 
1 Sam. 24; 26 
 
Vragen: Laat deze vragen altijd aan de orde 
komen op je verenigingsavond! 

1. 1. Wie is de dichter van psalm 7? 

Bijbel 
 
Psalm 7 
Hand. 4:23-31 
1 Sam. 24; 26 
 
Vragen: Laat deze vragen altijd aan de orde 
komen op je verenigingsavond! 
1. Hoe reageert deze David op aangedaan 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. Hoe kan David nu zeggen dat hij onschuldig is 
(vers 4 en 5) terwijl hij toch ook zonden gedaan 
heeft? 

3. 3. Hoe werd de Heere Jezus vals beschuldigd en 
wat was Zijn reactie daarop? 

1. 4. Wat betekent in vers 15 dat de vijand in 
arbeid is van ongerechtigheid, zwanger van 
moeite en leugen zal baren? 

onrecht? 
2. Wat betekent het dat God harten en nieren 
beproeft?  
3. Hoe werd de Heere Jezus vals beschuldigd en 
wat was Zijn reactie daarop? 

1. 4. In verband met het slot van psalm 7 is er de 
verwijzing naar het eindoordeel. Vergelijk dat 
eens met het slot van NBG art. 37. Welke 
overeenkomsten zie je? 

Keuzevragen 
Startopdracht 
Vraag 1, 2, 4, 5 
Opdracht 
Stelling 1, 2, 3 
Casus over Onrecht  

Keuzevragen 
Startopdracht 
Vraag 1, 2, 3, 4, 5  
Stelling 1, 2, 3 
Casus over Onrecht 

Overige verwerking 
Laat de jongeren krantenartikelen meenemen 
waarin het gaat over onrecht (bijv. zinloos 
geweld, oorlogssituaties, etc.). Hoe wordt daar 
over gesproken en geschreven? Hoe reageert de 
persoon die het onrecht aangedaan wordt? Leg 
de link naar psalm 7: zijn er slachtoffers die (iets 
van) de houding van David vertonen?  

Overige verwerking 
Laat de jongeren krantenartikelen meenemen 
waarin het gaat over onrecht (bijv. zinloos 
geweld, oorlogssituaties, etc.). Hoe wordt daar 
over gesproken en geschreven? Hoe reageert de 
persoon die het onrecht aangedaan wordt? Leg 
de link naar psalm 7: zijn er slachtoffers die (iets 
van) de houding van David vertonen? 

 
D)  Antwoorden en suggesties  
Startopdracht 

Je kunt deze opdracht in de grote groep doen, maar ook in kleine groepjes en hem vervolgens in 
de grote groep bespreken.  
 

Vragen 
1. a. Onschuldpsalmen: de dichter bezingt zijn onschuld in een bepaalde situatie.  

Boetepsalmen: een belijdenis, boete doen van schuld. 
Liederen Hamaäloth: Hamaäloth betekent opgang. Deze liederen werden gezongen tijdens de 
reis naar Jeruzalem voor de jaarlijkse feestdagen. 
Halleluja-liederen: lofpsalmen, aanbidding.  

b en c. Ga een persoonlijk gesprek met de jongeren aan  
 

2. a. Vers 1-6; David verschijnt voor God en pleit bij Hem tegen de aanklager. Hij begint met het 
uitspreken van zijn vertrouwen op God. Daarna getuigt David van zijn onschuld en verwijst 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daarbij naar het voorval dat hij Saul in de grot makkelijk had kunnen doden maar het niet heeft 
gedaan. 
Vers 7-14; Het vervolg van dit gebed is gegrond op de voorgaande verzen. In deze verzen 
vraagt David of de Heere als Rechter wil optreden. David smeekt Hem om recht te spreken. 
‘Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige’.    
Vers 15-18; In drie beelden wordt hier de geschiedenis van de lasteraars geschetst. 
Vers 15; De vijand is vol van frustratie totdat hij zijn boze plan heeft kunnen uitvoeren. In de 
Engelse vertaling staat: zwanger van boosheid. De invloed van de duivel die in hem is gevaren. 
Vers 16; Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat is de strekking van dit vers. 
Vers 17-18; Een blijde tegenstelling, zoals meerdere psalmen eindigen. Deze verzen laten zien 
dat het de onrechtvaardigen uiteindelijk slecht zal vergaan en dat zij die op God vertrouwen 
een gelukkige uitkomst zien.  

b. Persoonlijk 
 

3. a. Rechtsverkrachting betekent dat Gods geboden niet gehouden worden maar dat ze juist op 
allerlei manieren overtreden worden. In Jesaja 5:7 is in het Hebreeuws sprake van een 
woordspel waarin scherp de aanklacht van de Heere tegen Zijn volk klinkt. De Heere 
verwachtte van (de leiders van) het volk een goed bestuur, maar ze maakten er een 
‘bloedbestuur’ van. Hij verwachte ‘rechtsbetrachting’ en geen ‘rechtsverkrachting’. In de 
verzen 8-25 worden zes zonden veroordeeld: het uitbuiten van anderen, dronkenschap, zondig 
leven en het oordeel verachten, het verdraaien van morele normen, verwaandheid en 
verdraaiing van het recht.  
Rechtsbetrachting betekent dat er naar alle geboden van de Heere geluisterd en gehandeld 
wordt.  
b. In de (kleine) profeten wordt het volk vaak gewaarschuwd voor het onderdrukken en 
uitbuiten van armen, weduwen en wezen. De ergste rechtsverkrachting vond plaats toen de 
Heere Jezus onrechtvaardig veroordeeld werd. En dat terwijl Hijzelf het recht juist ten uiterste 
betrachtte. Niemand kon bij Hem een zonde aanwijzen. Maar toch werd Hij veroordeeld en 
verworpen. Het wonder is dat langs deze weg aan Gods recht werd voldaan. Jezus droeg de 
straf die wij door onze zonden verdiend hadden. Daardoor is het mogelijk dat zij die in de 
Heere Jezus geloven op rechtvaardige grond vrijgesproken worden!  
c. Persoonlijk 

 
Opdracht  

 Schuld: Lev. 15, Spr. 14, Rom. 4, 5 
 Onschuld: Ps. 26, Ps. 73 
Vergeving: Ps. 130, Matt. 26, Luk. 1, Rom. 3 

 
4. a. Je zonde eerlijk aan de Heere vertellen. Als het goed is gaat dit samen met verdriet  

over je zonden en een hartelijk voornemen die zonden niet meer te doen. Spreek er met de 
jongeren over dat de ze Heere mogen vragen of Hij hun wil ontdekken aan hun zonden (Ps. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139:23-24) en dat als ze geen verdriet over hun zonden ervaren, ze ook daarom mogen bidden. 
Steek af naar de diepte: we doen niet alleen zonden maar zíjn ook zonde (Ps. 51:7). De bron 
van ons leven is verkeerd, daaruit komen al die zonden als vanzelf voort, maar de Heere Jezus 
kan en wil ook die bron reinigen!  
b. Bidden om het werk van de Heilige Geest in je hart Die overtuigt van zonde. Het is net als in 
een kamer vol stof: je ziet de stofdeeltjes pas als de zon erop gaat schijnen. Zo gaan we de 
zonde in ons leven onderkennen als de Heilige Geest er het licht van het Woord over laat 
schijnen.  

 
Stelling 

Bespreek met de jongeren dat je niet alleen eerlijk moet zijn als het uitkomt, maar in álle 
situaties.   
 

Casus over Onrecht  
Misschien zijn er wel jongeren die grote vragen hebben bij aangedaan onrecht. Probeer als 
leidinggevende op een fijngevoelige manier leiding te geven aan dit gesprek.  

 
Vragen  
5.  a. Persoonlijk 

b. God straft het onrecht altijd. Is het niet in dit leven, dan na dit leven. Is het niet aan de 
zondaar zelf, dan aan een Ander (zie de volgende vraag).   
c. God is zó rechtvaardig dat Hij de zonde maar één keer straffen kan. De Heere Jezus wilde 
plaatsvervangend de straf op onze zonden dragen. Alle zonden zijn in Hem gestraft. Daarom 
kan God aan zondaren op rechtvaardige gronden genade betonen.  
d. Ga een persoonlijk gesprek met de jongeren aan. Vraag ook (voorzichtig) door.  

 
Stellingen 

 Wanneer dan, en hoe? 

 Ook al kunnen wij Gods manier van handelen niet altijd begrijpen; de Bijbel leert ons dat God 
altijd recht doet. Lees bijvoorbeeld met elkaar Luk. 18:7.  

 
 
E) Extra voorbereiding 
- Print Psalm 7 voor elk van de verenigingsleden op papier uit. Zorg voor voldoende 

schrijfruimte. Dit kunnen ze gebruiken bij de Zweedse Bijbelstudie bij vraag 2.  
- Neem voldoende pennen mee. 
- Zorg voor papier en stiften voor bij vraag 4.  


