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Heeft u, heb jij wel eens doodsnood ervaren? Zo, dat je in nood bent en dat je denkt dat je gaat
sterven? Dat kan als je ziek bent en de dokter zegt: “Ik kan je niet helpen.” Dat kan ook als je in een
ziekenhuis ligt en niemand je helpen kan.
Maar er is nog een andere doodsnood. En dat is de doodsnood van je ziel. Dan hoeft je lichaam niet
ziek te zijn. Het kan zijn dat je gezond bent. Maar dan voel je hoe erg en hoe sterk de zonde is en hoe
de duivel probeert een ziel naar de hel te slepen door de zonde. Die machtige vijand van God en van
onze zaligheid wil mensen in de hel zien. Als wij gaan voelen dat we het verdienen door onze zonden,
als ik het persoonlijk voor God voel wat ik verdiend heb door al mijn zonden, dan kan de dood
weleens heel dichtbij komen. Wie kan dan helpen? Wie kan dan verlossen? Eén: de Heere Jezus
Christus, de Zaligmaker. Hij is machtig om een arme zondaar te verlossen.
Dat mogen we horen in Psalm 40 de verzen 2, 3 en 4:
Ik heb de HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord. En Hij
heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen
gesteld, Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een
lofzang onze Gode; velen zullen het zien, en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.
Hoe de Heere een zondaar verlost
1.
2.
3.
4.

Uit een grote nood
Na lang verwachten
Op een vaste grondslag
Om God te prijzen

1. Uit een grote nood
Psalm 40 is een psalm van David. David was niet alleen koning in Israël, maar ook profeet, die
woorden van God sprak of in zijn psalmen mocht neerschrijven en uitzingen. David heeft veel
psalmen gemaakt. Dit is één van zijn psalmen. Maar het is niet alleen een psalm van David, het is ook
een psalm van de Zoon van David, de Messias, de Heere Jezus Christus.
Het is een psalm die je moet lezen op twee manieren. Je mag die psalm lezen met toepassing voor
jezelf. De psalm was ook van David. Misschien lees je erin wat je zelf beleeft. Maar wij zouden niet
gered worden als het niet ook een psalm was van de Messias, van de Heere Jezus. De Heere Jezus
heeft deze psalm niet alleen gelezen en gezongen, maar ook beleefd.
David spreekt ervan dat hij in een diepe put wegzinkt. En misschien weet u wat dat is. Misschien
voelt u zich in uw leven ook wegzinken. Niemand kan helpen. Niemand kan redden. Ja, toch! Eén kan
helpen. Eén kan redden. Het is de Heere Jezus, de Messias, Die óók in de kuil gekomen is, om te
kunnen redden, om te kunnen verlossen. Zo willen wij deze psalm ook lezen.
In de eerste plaats zien wij David in grote nood. Hij zegt dat hij in een diepe put zit. Hij spreekt van
een ruisende kuil. Daar staat in de oude Hebreeuwse taal een woord dat betekent: ‘put’ of ‘kuil’,
maar ook wel ‘graf’ of ‘gevangenis’. Dit ene woord betekent dus: put, kuil, graf en gevangenis. David
ervaart het alsof hij in zo’n diepe put zit. Hij bedoelt dat voor zijn geest, niet voor zijn lichaam.
Jozef zat eens in een put. Zijn broers hadden hem in een put gegooid. Jozef zat met zijn lichaam in
een put. Misschien weet u dat ook de profeet Jeremía in een put is gegooid. Gods knecht, een
profeet werd door de koning en zijn dienaren, die niet wilden luisteren naar Gods stem, in een put
met water, met modder gegooid. Jeremía zonk langzaam weg. Toch is hij gered.

David spreekt hier ook van zo’n put met water, met modder, maar niet voor zijn lichaam, maar voor
zijn ziel. Hij voelde door zijn zonde dat hij langzaam wegzonk. Steeds verder weg van God. Daarom
was hij zo benauwd. Daarom voelde hij zo’n grote nood.
Weet u daar ook iets van? Ken jij de kracht van de zonde? Die ken je niet als je niet tegen de zonde
vecht. Als je de zonde lief hebt, dan doe je de zonde en vecht je niet. Dan voel je de kracht van de
zonde niet. Maar als je de zonde haat, als je liefde in je hart krijgt voor God en voor Zijn heilige wet,
als je God lief hebt en Hem wil dienen alle dagen en je kunt het niet, dan voel je pijn in je hart, dan
verlang je naar verlossing. Maar de zonde is sterk in je hart en het kwade wat je niet wilt, doe je; en
het goede wat je wilt, doe je niet. Paulus zegt dan: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het
lichaam dezes doods?
David kon zichzelf niet verlossen. Paulus kon zichzelf niet verlossen. En wij kunnen onszelf ook niet
verlossen. Maar we mogen het wel vragen aan God. David heeft het gevraagd, dat is onze tweede
gedachte.
2. Na lang verwachten
Uit een grote nood heeft David geroepen tot God. En dat heeft lang geduurd. Kijk maar in vers 2. Ik
heb de Heere lang verwacht. Dat is moeilijk. Als wij bidden, willen we dikwijls dat God meteen hoort
en doet wat wij vragen. Maar dat doet God niet altijd. Hij laat dikwijls mensen wachten. Hij laat ons
dikwijls lang wachten.
Weet u dat? Misschien hebt u ook al lang gewacht. Dat kan. Maar Hij hoort u wel. Ik lees in de Bijbel
dat God hoort naar de stem van de jonge raven, kleine vogels, als ze tot Hem roepen. God hoort zelfs
naar de vogels! Dan hoort Hij zeker naar de mensen. Hij hoort ons wel. Maar Hij verhoort niet altijd
meteen. Hij laat wel eens wachten. Dat is moeilijk. Maar God leert het al Zijn kinderen. U leest het
dikwijls in de Bijbel. Wacht op de HEERE en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de HEERE. Die de
HEERE verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren gelijk de arenden. Die de HEERE
verwachten zullen niet beschaamd worden. Dikwijls leest u in de Bijbel dat God mensen leert
wachten.
Maar niet alleen wachten, ook verwachten. Dat spreekt van hoop. Het is niet alleen maar wachten
zodat er nooit uitkomst is, nooit redding is. Nee, het is wachten tot God komt om te helpen, om te
redden. Misschien vraagt u: waarom laat God zolang wachten? Hij wil ons iets leren. Wat moeten wij
leren als we op de Heere wachten? Wel, dat wij het niet verdiend hebben dat Hij ons redt. Wij
hebben het niet verdiend door al onze zonden. Wij hebben straf van God verdiend, want Hij is
rechtvaardig. Hij kan ons straffen voor al onze zonden. Die straf is wél verdiend, maar verlossing is
niet verdiend. God wil dat wij allen die les leren, zodat we bidden: Heere, ik verdien het niet, maar
help mij om Jezus’ wil. Dan kan het toch! Dat zien we in onze derde gedachte.
3. Op een vaste grondslag
Ik heb de HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord. Hij tot mij,
wat is dat een wonder! Als je diep in de put zit en er niet uit kunt komen, dan bid je wel. Ik heb wel
gebeden met een psalmvers:
Leid mij HEER’ ik zou in stijgen
Nederzijgen.
Leid mij op een hoge rots.
Wil mij tot een toevlucht wezen,
Als voor dezen,
’s Vijands wreed geweld ten trots.
Misschien bidt u ook zo en vraagt u: “Heere, haal mij uit de kuil, uit de modder van de zonde.” Maar
u weet niet hoe? God heeft het mij geopenbaard. Hij heeft het laten zien dat Hij Zijn Zoon heeft
gezonden in de kuil. De Heere Jezus is gekomen uit de hemel. De Zoon van God is gekomen tot in de
hel. Wij belijden de nederdaling ter hel op Golgotha. Daar riep de Heere Jezus: Mijn God, Mijn God,

waarom hebt Gij Mij verlaten? Daar was Hij, de Heere Jezus, in de hel: van God Zijn Vader verlaten.
Waarom? Mij in de kuil gezonken, mij heeft Hij hulp geschonken. Daarom! Omdat de Zaligmaker,
Zaligmaker wil zijn. Dat is Zijn werk. Daarvoor kwam Hij in de ruisende kuil van modder en slijk. Om te
kunnen verlossen. Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord.
Dan lezen we in vers 3: Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn
voeten op een rotssteen gesteld en mijn gangen vastgemaakt.
Wie is dus die Rotssteen? Christus, de Zaligmaker. Mozes zegt al van Hem: Hij is de Rotssteen Wiens
werk volkomen is. Zo krijgt een verloren zondaar grond onder zijn voeten.
Er staat: Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Dan mag je gaan in een weg die goed is, de weg der
zaligheid, de weg die de Zaligmaker, de Heere Jezus Zelf heeft gebaand. Hij is in de hel geweest, in de
Godsverlating. Maar Hij is uit het graf gekomen. Hij heeft betaald voor de zonden. Hij heeft aan God
genoeg gedaan. Daarom kan de zondaar uit de kuil op de Rots gezet worden. Zo’n zondaar wil niets
anders meer weten dan Jezus Christus en Die gekruist. Die wil van Hem spreken, die wil Hem prijzen,
onze vierde gedachte:
4. Om God te prijzen
Vers 4: En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze Gode. God leert Zijn
kinderen om Hem te prijzen. Door de zonde willen wij altijd weer onszelf prijzen. Dan zijn we trots,
hoogmoedig en dan spreken we dikwijls voor onze eer, alsof wij zo goed zijn. Dat is niet goed. Dan
roven wij Gods eer. God leert ons Hem te prijzen en de Heere Jezus te prijzen. David zegt het hier: Hij
heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven.
Waarom een nieuw lied? Is een oud lied ook niet mooi? Oude psalmen zijn prachtig, ze spreken over
wat God aan Zijn kinderen vroeger heeft gegeven. Het is goed om daarvan te zingen. Maar een nieuw
lied spreekt niet van de ervaring van vroeger, maar van nu. Dan zegt de dichter: Komt, hoort toe, o
allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. Kunt u dat ook
vertellen? Kent u een nieuw lied?
Lieve vrienden, God zegent het als Zijn kinderen een nieuw lied zingen. Dat betekent niet dat je met
je stem goed moet kunnen zingen. Als je lichaam doof is, kun je niet zo goed zingen. Maar als je in de
hemel mag komen, dan zul je goed zingen. Hier op aarde kun je toch al goed leren zingen in je hart.
En wanneer leer je dat dan? Als God je bekeert. Als je Christus leert kennen. Als je Zijn hulp mag
ervaren, Zijn redding en verlossing, dan wil je daarvan spreken. Dat is het nieuwe lied.
En God zegent het als u ervan spreekt. God bekeert mensen in de kerk als Zijn Woord gepredikt
wordt, maar ook als Zijn kinderen vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft. Hier staat het: Velen
zullen het zien, en vrezen, en op de HEERE vertrouwen. Andere mensen zullen luisteren en gaan God
ook zoeken, tot ze Hem gevonden hebben. O wonder werk van God!
Lieve vrienden, kent u er iets van? Weet u iets van uw grote nood? Weet u iets van een lang
wachten, wachten op de Heere? Kent u Hem die in de kuil wilde komen? Hebt u ervaren hoe Hij
verlost en op een rotssteen stelt? Dan wilt u Hem ook prijzen.
Amen.

