
Het geheim van David



Reeds verschenen boeken van Henk Binnendijk:

Dichtbij God
Het verlangen van God
Hier en daar
Met God in de woestijn
Onderkoning bij de gratie Gods
De Bergrede
De God van Abraham, Isaak en Jakob
Hoe ziet de hemel eruit?
Op weg naar de hemel
Het meesterwerk van God
Niemand is als hij



Henk 
Binnendijk

Het 
geheim 
van 
David
M E D I T E R E N  OV E R  D E  P SA L M E N

KokBoekencentrum Uitgevers – Utrecht



Ontwerp omslag: Patrick Staal
Vormgeving binnenwerk: Gewoon Geertje
ISBN 978 90 435 3917 3 
ISBN e-book 978 90 435 3918 0
ISBN audiobook 978 90 435 3919 7
NUR 707

www.kokboekencentrum.nl

© 2023 KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht

Alle rechten voorbehouden. 

Uitgeverij KokBoekencentrum vindt het belangrijk om op milieuvrien-
delijke en verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij 
de productie van het papieren boek van deze titel is daarom gebruikge-
maakt van papier waarvan het zeker is dat de productie niet tot bosver-
nietiging heeft geleid.



5

Woord vooraf

Nooit heb ik een boek geschreven dat mij zo dicht bij God 
bracht. Ik voelde me vaak een kleine jongen die erbij mocht 
zijn als God en David met elkaar spraken. Twee grootheden 
van onvergelijkbaar niveau. God, de schepper en onderhou-
der van het heelal. En David, een schepsel, klein, maar groot 
gemaakt door God. David, die in zijn drukke en zware leven 
kans zag om 78 psalmen te schrijven, waarvan ik er veertig in 
dit boek heb gebruikt. 

De titel van het boek is Het geheim van David. Vanuit de 
psalmen leer je zijn geheim kennen en groeit er in je hart een 
verlangen om ook uit dat geheim te leven. Ik ken niemand in 
de Bijbel die zo diep in zijn hart liet kijken als David. Je ziet 
zijn kwade eigenschappen en zonden, waar hij zich vreselijk 
voor schaamt, maar die hij toch uitgebreid beschrijft. En 
dwars door dat alles heen zie je de man naar Gods hart.

Ik ben door het schrijven van dit boek veel van David gaan 
houden. Maar wat veel kostbaarder is: ik ben door dit boek 
veel meer van God gaan houden. Wat een God hebben wij, die 
zo met mensen omgaat. 

Ik heb gebruikgemaakt van de NBG Bijbelvertaling van 1951. 
Na elk hoofdstuk zijn er vragen, voor jezelf, of voor in een 
bijbel studiegroep. Moge God dit boek gebruiken, zodat het 
jou net zoveel of nog meer doet dan het mij gedaan heeft. 

Henk Binnendijk
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1

Het geheim van David 

Psalm 2

Die in de hemel zetelt, lacht. (Ps. 2:4)

Koning David kende een geheim in zijn leven. Sommigen zul-
len denken dat dit geheim slaat op wat hij deed met de 
getrouwde vrouw Batseba en haar man Uria. Dat gebeuren 
hield hij lang geheim. Maar dat bedoel ik niet. Want het leven 
van David werd beheerst door een positief geheim. Een 
geheim dat hij aan iedereen wilde vertellen. Dat was de reden 
waarom hij 78 psalmen schreef. Meer dan de helft van alle 
psalmen. Omdat hij zo blij was met dit geheim. En hij dat 
ieder mens wel gunde. Dit was in zijn leven het enige waar het 
om ging. De rest was bijzaak. Dat geheim was zijn omgang 
met God. Zelfs voor God was dit een positief geheim. In het 
dieptepunt van zijn leven zegt David: In het geheim maakt Gij 
mij wijsheid bekend (Ps. 51:8). Een geheim tussen God en David. 
En het geheim van die omgang tussen God en David, dat wil 
God zo graag met jou en mij. 

Er staat bij Psalm 1 niet dat die van David is. Bij Psalm 2 ook 
niet, maar Petrus helpt ons en zegt dat die psalm van David is 
(Hand. 4:25-26). Koning David begint deze psalm met een 
vraag. En als David een vraag heeft, is hij gewend om die vraag 
te stellen aan God. Dat doet hij ook hier. Hij vraagt: Waarom 
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woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der 
aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen 
tegen de Here en zijn gezalfde (vs. 1-2). Die gezalfde hier is het 
volk Israël. Dat wordt vele malen in de Bijbel gezegd. Ik beperk 
mij tot één tekst: Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding 
van uw gezalfde (Hab. 3:13). En daar heeft David mee te maken. 
Zijn eigen geliefde volk, maar wat veel meer is: Gods eigen 
geliefde volk. Want God heeft niet alleen personen uitver-
koren, maar ook een volk. En de volken kunnen en willen niet 
aanvaarden dat God één volk heeft uitverkoren boven alle 
andere volken. 

Gods antwoord op de vraag van David: Waarom woelen de 
volken en scharen zich in slagorde tegen de Here en zijn 
gezalfde, is fantastisch. God schiet in de lach. Die in de hemel 
zetelt, lacht; de Here spot met hen (vs. 4). Dat zegt veel over de 
relatie van David met God. David ziet hoe God reageert. Hoe 
nietig en ijdel al die volken zijn in Gods ogen. Volken zijn geacht 
als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. 
Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd 
als nietig en ijdel (Jes. 40:15, 17). Dat is een van de zegeningen die 
je ontvangt als je een relatie hebt met God en daardoor ziet 
wat David ziet. Dan ga je de dingen in de juiste verhoudingen 
zien. Zoals God die ziet. Dan lees je de krant met een glimlach. 

Dan ga je ook zien dat God niet alleen lacht, maar in dit 
geval ook kwaad wordt. Als God tegen de volken gaat spreken 
is Hij woedend. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt 
hen in zijn gramschap (vs. 5). Wat God tegen de volken gaat zeg-
gen, komt bij hen niet over, maar God zegt het wel: Ik heb 
immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg (vs. 6). Als 
God, de Vader dit gezegd heeft, neemt Gods Zoon, Jezus het 
woord. Hij zegt: Ik wil gewagen van het besluit des heren: Hij 
sprak tot mij: Mijn zoon bent u; Ik heb u heden verwekt (vs. 7). Als 
eeuwen later Jezus op aarde is, spreekt God Hem uit de hemel 
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toe en zegt: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbeha-
gen heb (Mat. 3:17). Maar het verrassende is dat God ook het 
volk Israël zijn zoon noemt. Als Mozes naar de Farao moet 
gaan, dan moet hij zeggen: Zo zegt de here: Israël is mijn eerst-
geboren zoon; daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij 
diene (Ex. 4:22-23). Ze zijn beiden gezalfden des Heren, zowel 
Gods Zoon als Gods volk. En God zegt in Psalm 2 tegen beide 
gezalfden: Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de ein-
den der aarde tot uw bezit (vs. 8). 

Daar spreekt David over in vers 6. Daar zegt God: Ik heb 
immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Als het 
over Sion gaat, gaat het over Jeruzalem. Er zijn twee steden 
met de naam Jeruzalem: het aardse Jeruzalem en het hemelse 
Jeruzalem. De bouwmaterialen van het aardse Jeruzalem zijn 
aards: hout, steen, ijzer, enzovoorts. Maar de bouwmaterialen 
van het hemelse Jeruzalem zijn hemels: mensen die door God 
gemaakt zijn tot hemelse mensen. Zoals de hemelse is, zijn ook 
de hemelsen (1 Kor. 15:48). Die twee ‘steden’ zullen bij de komst 
van Jezus worden samengevoegd. David profeteert daar al 
over als hij zegt: Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel samen-
gevoegd is (Ps. 122:3). En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, 
nederdalende uit de hemel (Op. 21:2). Als Jezus terugkomt naar 
deze aarde, zal Hij in Jeruzalem terugkomen (Zach. 14:4). Daar 
zal Hij koning zijn over de hele aarde. Daar zal zijn liefde de 
hele aarde vervullen. Maar daar zal Hij ook afrekenen met 
ongelovige volken, die niet willen buigen. Gij zult hen verplet-
teren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk 
(vs. 9). 

Maar David zou zo graag willen dat alle volken vrijwillig 
God zouden dienen en voor God zouden buigen. Daarom zegt 
hij: Nu dan, koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, richters der 
aarde. Dient de here met vreze en verheugt u met beving (vs. 10-11). 
En David spoort hen aan om meer te doen dan te buigen en 
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God te dienen. Want het is Gods verlangen dat we Hem zullen 
liefhebben met heel ons hart. Daarom zegt hij: Kust de zoon  
(vs. 12). Door zijn relatie met God weet David uit ervaring hoe 
kostbaar dit is. Nog eenmaal waarschuwt hij hen wat het alter-
natief is van het niet liefhebben van God: Opdat Hij niet toorne 
en u onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn 
toorn (vs. 12). Maar hij eindigt positief, omdat hij uit eigen 
ervaring weet hoe zalig het is om een liefdesrelatie te hebben 
met God: Welzalig allen die bij Hem schuilen (vs. 12). Dat is het 
geheim van David. 
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2

Het zal je kind maar wezen 

Psalm 3 en 4

Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven. (Ps. 4:8) 

Psalm 3 begint met de woorden: Een psalm van David, toen hij 
vluchtte voor zijn zoon Absalom (vs. 1). Dat is nogal wat. David 
moest vluchten voor zijn eigen zoon, die hem met een leger 
achtervolgde. Hoe is het zover gekomen? Dat is een lang ver-
haal dat uitgebreid wordt beschreven in 2 Samuël 13 tot en met 
15. David had verschillende vrouwen en uit die vrouwen ver-
schillende kinderen. Dat moeten wij niet veroordelen. Dat 
was de tijd en de cultuur waarin hij leefde. En als koning kon 
hij zich dat veroorloven en was dit normaal. 

De oudste zoon van David heette Amnon. De derde zoon 
van David heette Absalom, maar deze was van een andere 
vrouw. Absalom had een bekoorlijke zuster, Tamar geheten; en 
Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed er zó onder, 
dat hij ziek werd om der wille van zijn zuster Tamar; want zij was 
maagd en het leek Amnon onmogelijk haar iets aan te doen (2 Sam. 
13:1-2). Hij vertelde dit aan zijn vriend, die hem het advies gaf 
om aan vader David te vragen of hij Tamar naar hem toe wilde 
sturen om voor hem koeken te bakken. Dat gebeurde. Toen zij 
hem het eten aanreikte, greep hij haar vast en zeide tot haar: Kom, ga 
bij mij liggen, mijn zuster. Maar zij zeide tot hem: Neen (…). Hij wilde 


