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Dienst:  8 augustus 2021 – Hervormd Hoevelaken 

Tekst:  Psalm 80: 13 en 14 

Thema:  Als het niet goed gaat met je geloof…  

 

 

Kleurplaat voor de kinderen 
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Preekschets 

 

Vroeger hadden theologen en dominees het wel eens over ‘verachtering in de genade’. Dat 

betekent: het gaat niet goed met het geloofsleven. Je ervaart steeds minder bij het Bijbellezen, bij 

het bidden, bij de persoon en het werk van Jezus Christus, enzovoorts. Het was misschien ooit zo 

rijk en goed. Maar nu is het koud van binnen. Daarom is er steeds meer ruimte voor dingen die je 

voorheen misschien nooit zou doen. Maar nu…  

 

Psalm 80 is geschreven door Asaf. Waarschijnlijk staat het in verband met de verwoesting van 

Jeruzalem en de tempel, ten tijde van het Babylonische rijk. Een donkere, droevige tijd. En door 

heel de psalm weerklinkt het verlangen naar herstel. Vooral bidt de psalmist om het herstel met 

de relatie met God.  

 

Het beeld van de Herder is hierin belangrijk – een bijbels beeld. Belangrijk is ook de opening, 

‘Die tussen Cherubs woont’. Dat is de ark in het heilige der heilige, dat gaat over het 

verzoendeksel. Heel deze psalm staat in het kader van verzoening. Vervolgens wordt er aandacht 

gegeven aan de zonde van het volk: de straf van verwoesting is gekomen vanwege de 

aanhoudende afval van de Heere en Zijn dienst.  

 

Daarna volgt het beeld van de wijnstok. Israël is als een wijnstok die overgeplant is vanuit Egypte 

(Exodus), en geweldig is gaan groeien in het beloofde land. Er is een tijd geweest dat onder Gods 

zegen het volk in alle opzichten tot wasdom kwam. Maar die tijd is voorbij – vanwege de zonde.  

 

Vervolgens schetst Asaf wat er met de wijnstok is gebeurd. Ten eerste, de beschermende muren 

rondom de wijngaard en de wijnstokken is afgebroken. De wijnstok is kwetsbaar voor invloeden 

van buitenaf geworden. Vervolgens zijn anderen (hier, de volkeren) gekomen om de vruchten te 

plukken. Wat voor God en elkaar bestemd was, is door anderen geconsumeerd. Ten derde, het 

zwijn – een onrein dier – is gekomen om de wortels weg te wroeten. Goddeloosheid heeft het hart 

voor God aangetast. En ten slotte zijn allerlei andere volkeren gekomen om de restanten weg te 

grazen, alles van groei en bloei wordt weggenomen.  

 

Dit slaat allereerst op Israël. Maar vervolgens is het ook een beeld voor hoe het kan verlopen in 

de kerk. Daarna is het ook een teken voor de gelovigen persoonlijk, tot op de dag van vandaag. 

Die lijn willen we vooral nu aanhouden.  

 

Want, als de Heere in je leven gaat werken, breken er vaak rijke en bijzondere tijden. Je beleeft 

aan de ene kant sterk een besef van zonde en schuld. Vaak ga je dan ook heldere en radicale 

keuzen maken in je leven. Dit gaat je hart uit, dat je huis uit, als drastische veranderingen in je 

levensstijl en keuzen. Anderzijds leer je om te zien op de Heere Jezus, op wie Hij is en wat Hij 

heeft gedaan. De Bijbel gaat tot je spreken, je leert bidden, je ervaart soms diep van binnen grote 

dingen van God. Als een wijnstok overgeplant en het overdekt je hele ‘levensland’.  

 

Maar dan kan na verloop van tijd toch weer zoveel versloffen. Je voelt minder, je leest minder, je 

bidt minder – het zegt je allemaal niet zo veel meer. En dan kan het net zo gaan als bij Israël.  

Ten eerste, de beschermingsmuren worden afgebroken – je geloofsleven wordt niet meer 

beschermd door een nauwgezet leven met heldere keuzen en aanhoudend lezen en bidden. Je hart 

voor God is kwetsbaar.  

Ten tweede, andere mensen komen langs je leven lopen en plukken je leeg. Ze vragen om je tijd 

en aandacht en energie, soms op een totaal verkeerde manier. Wat eigenlijk voor God is, eisen 

mensen op. Denk aan werk, hobby, maatschappelijke betrokkenheid, sport, etc.  
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Ten derde, het goddeloze leven van het ‘moderne heidendom’ krijgt steeds meer vat op je hart, 

tot in de wortels toe. Een aanhoudende stroom van vuilheid en ruigheid knaagt aan de 

fundamenten van geloof, hoop en liefde.  

Ten vierde, je leven wordt steeds meer overlopen door de moderne tijd en cultuur en 

maatschappij. Kritiekloos ga je mee, koud van hart en leeg van ziel. Het graast je geestelijke 

wijngaard af, en het wordt een troosteloze ruïne. 

 

Nu is er met onze tekst iets heel bijzonders. Er staat: waarom hebt U… U? Heeft God dat gedaan? 

Nee, het komt door de zonde. Maar de gevolgen van op de zonde is de straf. En die straf heeft 

God in de hand. De waarom-vraag van vers 13 gaat niet om de schuld heen, maar is een teken 

van afhankelijkheid. En van geestelijke worstelingen tussen schuld en zonde enerzijds, en 

anderzijds Gods trouw en genade. Is dat herkenbaar…?  

 

Juist die waarom-vraag brengt ons bij Jezus Christus. Tot bij het kruis van Golgotha, als Hij Zelf 

die vraag overneemt.  Zie op Hem en Zijn leven. Is het niet getekend in het ontbreken van alle 

bescherming, het leeggeplukt worden door de mensen, de goddeloosheid die Hem belaagd heeft 

en de mensen die Hem weggevaagd hebben? Vers 13 en 14 – als vraag aan God – brengt ons bij 

de vervulling in Jezus Christus.  

 

Maar Hij is opgestaan en leeft. Daarom mogen we de overwinning preken voor allen die het 

mogelijk hebben met de ‘verachtering in de genade’. Die zich zo koud, leeg en verwoest voelen 

in hun geloof – om welke reden dan ook. De zonde heeft Hij gedragen, de schuld heeft Hij 

betaald – de Goede Herder. En Hij zendt Zijn Heilige Geest, om in Zijn overwinningskracht het 

geloof te herstellen, dat soms zo aangevochten wordt en beschadigd is. Hoe?  

 

Door een nieuwe muur te bouwen, en het gehavende geloof te beschermen. Dat is de muur van 

het Woord en van het gebed – betrokkenheid ook op de eredienst. Hij beschermt wat Hij 

begonnen is door ons te leren schuilen achter Zijn eigen beloften en biddend dat toe te eigenen.  

 

Hij doet dat door ons te leren om de vruchten van ons leven te bewaren voor de Heere, en zo voor 

de naaste. Al die voorbijgangers die je zomaar leegplukken – de uitputtende cultuur van 

werkdruk, stress en prestatiedrang – daar leer je kritisch mee om te gaan.  

 

Vervolgens moeten ook de wilde zwijnen van werelds en heidens leven geweerd worden. Ze 

vreten anders je geloofswortels aan. Je leert weer om heldere keuzen te maken, goddeloosheid te 

weren, toegewijd te leven.  

 

En ten slotte leer je weer om tegen de grote stroom in te zwemmen, het wild van het veld te 

weren dat ze je niet kaal eten, de restjes wegknagen. Dat is wat Jezus Christus ons wil leren, door 

Zijn Heilige Geest.  
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Liturgie 

 

Votum en groet 

Zingen:  Psalm 80: 1 en 2 

Wetsvoorlezing  

Zingen:  Psalm 80: 5 

Lezen:  Psalm 80 

Tekst:   Vers 13 en 14 

 Thema:  Als het niet goed gaat met je geloof…  

 Kindermoment 

Zingen:  Psalm 80: 7 en 8 

Prediking  

Zingen:  Psalm 80: 9 en 10 

Dankgebed   

Zingen:  Psalm 80: 11 

Zegen 

 

 

 

Verdiepingsvragen 

 

1 Wat roept – na het luisteren van de preek – bij u de uitdrukking ‘verachtering in de 

genade’ op?  

2 Hoe komt het dat geloofsleven zo veranderlijk is? Noem enkele factoren die een 

negatieve uitwerking hebben, en enkelen die een positief effect hebben.  

3 Lees vers 13 en 14 nog eens rustig. Welke afbraakfactor herkent u voor uzelf het 

meest, en welke het minst?  

4 Deze tekstwoorden kunnen ook omgekeerd evenredig onderwijs geven tot 

bescherming en opbouw van het geloof. Wat is daarin het werk van de Heilige Geest? 

En welke verantwoordelijkheid en rol hebben we daarin zelf?  

 


