
Psalm 63 

1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. 

Wanneer is niet duidelijk. In de jaren dat hij op de vlucht was voor Saul (de woestijnjaren) of toen hij 

uitweek voor de opstand van Absalom. Zelf lijkt me het eerste niet onwaarschijnlijk. Hij is immers in de 

woestijn van Juda. En Juda is in zijn beginperiode de uitvalbasis geweest. Bij de opstand van Absalom 

koos de stam Juda juist voor Absalom en tegen David. Absalom begon zijn opstand in Hebron in het 

hart van de woestijn van Juda. David vlucht naar Mahanaïm een vesting in het Overjordaanse. 2 Sam. 

17: 24 David kwam in Mahanaïm, en Absalom trok de Jordaan over, hij en alle mannen van Israël 

met hem. Zelf plaats ik deze psalm in de tijd na de dood van Saul, toen David al ‘koning’ in het 

zuiden was, maar zich nog niet geheel van de Filistijnen vrijgevochten had. Hij was vazal van Achis de 

koning van Gath en had Ziklag en later Hebron tot leen. 

2 O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn 

lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. 

Wat heb je nodig in de woestijn? Water is prioriteit nr. 1. Water is schaars en onmisbaar. Een 

woestijnreis is een voortdurende zoektocht naar water. Water beheerst je denken en je lichaam, dus 

alles draait om water. Ps. 42 

2 Sam. 23: 13-17 Drie van de dertig hoofdmannen gingen eens op weg en kwamen tijdens de oogst 

bij David, in de grot van Adullam; een groep Filistijnen had zijn kamp opgeslagen in het dal Refaïm. 

Toen David in de vesting was – er was toen een wachtpost van de Filistijnen in Bethlehem – kreeg 

David dorst en zei: Wie geeft mij water te drinken uit de bron van Bethlehem, die bij de poort ligt? 

Toen baanden die drie helden zich een weg door het kamp van de Filistijnen en putten water uit de 

bron van Bethlehem, die bij de poort ligt, droegen het mee en kwamen bij David. Hij wilde het echter 

niet drinken, maar goot het uit voor de HEERE, en zei: Er is bij mij geen sprake van, HEERE, dat ik dit 

zal doen! Zou ik het bloed van de mannen drinken die er met gevaar voor hun leven opuit gegaan 

zijn? En hij wilde het niet drinken. Zo deden deze drie helden. 

God, mijn God. Er staat niet de God van Abraham, Izaäk en Jacob. David maakt het zeer persoonlijk 

MIJN God. God is Heer en niet Ba’al of een andere godheid. God neemt de plaats in van water. ’s 

Morgensvroeg begint al de zoektocht naar God. God beheerst het leven. Jezus gaat nog een stap 

verder door God ‘Vader’ te noemen. Menselijke middelaars zijn niet meer nodig. De consequentie is 

dat een tempeldienst in feite niet nodig is. En dus een tussenlaag van priesters ook overbodig is. Dit 

bracht Jezus in direct conflict met de priesterklasse. 

Dit is verder uitgewerkt in het Koninkrijk van God (Brief aan de Hebreeën). Vergelijk de boerenopstand 

van 1381 in Engeland. De boeren wensten rechtstreeks met koning Richard II te spreken zonder 

tussenkomst van de corrupte adel.  

Hoe staan wij in verhouding tot priesters (RK), dominees (protestant) of voorgangers (evangelisch)? 

Is er een vorm van een relatie (Vader) of een organisatievorm (de God van Abraham)? Moet dit 

consequenties hebben? 

3 Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien. 

David ging de Tabernakel binnen zoals uit 2 Sam. 7: 18 blijkt: Toen ging koning David de heilige tent 

binnen en nam plaats voor het aangezicht van de HEERE. Hij zei: Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is 

mijn huis dat U mij tot hiertoe gebracht hebt?  

4 Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. 

Goedertierenheid is de oorzaak, het gevolg is dat ik U zal prijzen. ‘Mijn lippen’ duidt op luidop 

prijzen. 

Goedertierenheid סד ֶ ֶ ס  (genade, goedheid, vriendelijkheid, trouw) Ps. 141: 5 Slaat de rechtvaardige mij, 

het zal een gunst zijn, bestraft hij mij, het zal olie op mijn hoofd wezen, mijn hoofd zal het niet 

weigeren; dan nog is mijn gebed voor hen in al hun ellende. Het beeld van goed, lief op het 

zoetsappige af is niet juist. Hosea maakt goedertierenheid tot HET thema (lezen Hosea 6 en Matt. 9: 

13). 



Micha 6: 8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan 

recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. 

5 Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. 

Zo Daarom. Oorzaak en gevolg 

In mijn leven, David verlangt niet naar de dood zoals Paulus, maar hij verwacht in leven te blijven.  

Handen opheffen is een teken van aanbidding, maar ook van overgave. David levert zich over aan 

God (dansen voor de Ark).  

Hoe gaan wij om met uiterlijk vertoon van aanbidding? 

Vs. 4 beter dan het leven vs. 5 in mijn leven dit lijkt tegenstrijdig. Wat vind je hiervan? 1 Kor 15: 

19 Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest 

beklagenswaardige van alle mensen. 

6 Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk 

zingende lippen. 

‘Vet en overvloed’ letterlijk: merg en vet. Dit zijn de meest voedzame delen. Deze verzen verwijzen 

naar een offer. Offerfeesten werden afgesloten met een maaltijd. 

7 Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken – 

Waarom lig je ’s nachts wakker en wat doe je dan? Lees Hand. 16: 22-25. Onder welke 

omstandigheden zaten Paulus en Silas daar? 

8 voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik 

vrolijk zingen. 

schaduw van Uw vleugels Ps. 17: 8 Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw 

van Uw vleugels zie ook Matth. 23: 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie 

naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een 

hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 

De vleugels zijn tekenen van macht. Serafim, beelden in Babel, bullae enz.  

9 Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij. 

Mijn ziel נ  .dit houdt meer in dan wat wij onder ziel verstaan; het is je hele persoonlijkheid ׁש פ 

rechterhand de zwaardarm die krachtige bescherming geeft, maar ook de hand van het recht. 

10 Maar dezen, die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste 

plaatsen van de aarde. 

Wie een kuil graaft voor een ander… 

11 Men zal hen neer doen storten door het geweld van het zwaard, zij zullen de vossen ten 

deel zijn. 

Na een veldslag liggen de verslagen tegenstanders op het veld. Hyena’s ruimen de lijken op. Dit is 

een totale vernedering. Zoals bij de slag bij Hastings in 1066. Willem de Veroveraar stond niet toe dat 

de doden begraven werden. 

12 Maar de koning zal zich in God verblijden; al wie bij Hem zweert, zal zich beroemen, want 

de mond van de leugenaars zal gestopt worden. 

De koning dit duidt op het voortdurende koningschap van zijn dynastie 2 Sam 22 1Kron. 

mond van de leugenaars Er zal recht gesproken worden (Dan. 7, Joh. 1 en Op. 1 en 2) 


