
Psalm 108 
De kleur van rust 

De kleur  van rust 

Liturgie 
✴ Welkom en mededelingen 
✴ Votum: Opwekking 770 Ik zal er zijn 
✴ Zegengroet (met door voorganger gesproken ‘Amen’) 
✴ Zingen Opwekking 407 O, Heer mijn God 
✴ Gebed en 
✴ Bijbellezing: Psalm 108 
✴ Kindmoment (www.jeroensytsma.nl) Je blijft waardevol 
✴ Zingen Psalm 108: 1, 2, 3 en 4 Mijn hart is Heer in u gerust 
✴ Verkondiging 
✴ Zingen Psalm 57 Hoe sterk bent U (PvN) 
✴ Dankgebed 
✴ Collecte 
✴ Slotzang Psalm 68:8 en 13 God van heil Psalm Project 
✴ Zegen 
✴ ‘Amen’lied 

Gebed 
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Kindmoment 

Je blijft waardevol 
[kindmoment van Jeroen Sytsma] 

Benodigdheden: biljet van €50 en foto op A4 van kind 

1. Biljet van € 50 euro  
Wie wil het hebben?  

i. Verfrommelen - vraag: wie wil het nu hebben? Nog steeds €50 waard! 
ii. Spuug (of  als of) op het biljet - vraag, wie wil het hebben? Nog steeds €50 

waard! 
iii. Veeg onder schoen door - zelfde vraag, zelfde conclusie! 
iv. Scheur het in tweeën. Vraag: wie wil het hebben? Je kunt het aan elkaar plakken 

en het is nog steeds €50 waard. 

2. Laat foto van kind zien - hoe oud ongeveer? Net als jij. 
 
Er gebeurt van alles in het leven.  

i. Verfrommel de foto. Er kunnen nare dingen gebeuren, zoals: je ouders 
scheiden, je opa of  oma overlijdt. 

ii. Spuug op de foto (of  alsof). Anderen zeggen nare dingen over je of  je wordt 
gepest. 

iii. Veeg met foto onder schoen door. Je doet zonden, foute dingen en je voelt je 
naar en vies van binnen. 

iv. Ontfrommel foto en scheur in tweeën. Je kunt heel erg ziek worden of  zelfs 
dood gaan. 

Er gebeurt van alles. Er kan heel veel naars gebeuren. Maar God ziet je en kent je en 
je bent voor Hem ongelooflijk veel waard. Je blijft voor Hem heel veel waard. 

Weet je, dat komt door Jezus. Hij laat zien dat God ons zoveel waard vindt dat Hij 
het meest kostbare, zijn eigen zoon, liet sterven voor ons. 

Door Jezus worden we schoon, door Jezus worden we weer blij. Door Jezus worden 
wonden genezen. Door Jezus is zelfs de dood overwonnen.  

Eigenlijk gaat daar de psalm over waar ik straks over ga preken.  
Je mag gerust zijn dat God altijd van je houdt. Hoe moeilijk het leven ook wordt/is. 
—— 
We zingen Psalm 108 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Verkondiging 

Gemeente van Jezus Christus, 

Rust in God, wat er ook gebeurt. 
Dat is mooi, maar ook lastig. 

Je kunt je behoorlijk verfrommeld voelen of  hopeloos. 
Kun je met David zingen: mijn hart is gerust in U ? 
En dat niet ná de moeilijkheden, maar midden in de moeilijkheden. 

Psalm 108 kan ons verder helpen. 
Het gaat over rust en blijdschap in God, midden in moeiten. 
De dichter bekend kleur hoe het voor hem is. 

Daarom het volgende thema en indeling. 

Thema: De kleur van rust 
1. Rode draden 
2. Vuurrood 
3. Morgenrood 
4. Bloedrood 

Ad 1) Rode draden 
Avant la lettre is Psalm 108 een typisch voorbeeld van ‘blended 
worship’. [en deze zin van blender languages… :-)]  
Blended worship is een Engelstalige aanduiding van gemengde/
gecombineerde lofzang. 
Verschillende stijlen worden gecombineerd gebruikt. 
Het is een manier van liturgie die mij erg aanspreekt: de klassieke 
Psalm, gecombineerd met gezangen uit de kerkgeschiedenis en liederen 
in de taal en muziek van vandaag zoals Sela en Opwekking. 
Gecombineerd tot een verrijkende mix. 

Psalm 108 is in zich een samengesteld lied. 
Deel 1 (t/m vers 6) komt uit Psalm 57. 
Deel 2 (vanaf  vers 7) komt uit Psalm 60. 
Er zijn commentaren die dan ook Ps 108 niet behandelen maar slechts 
verwijzen naar de behandeling van Psalm 57 en 60 (zelfs de KV!) 
Ik vind dat een zwaktebod!  
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Want waarom worden deze delen geknipt en geplakt en juist zo 
samengevoegd dat er een nieuw lied ontstaat? Wat zegt deze collage? 

Psalm 57 komt uit de periode van Davids leven voordat hij koning werd. 
Hij werd als aangewezen opvolger vervolgd door Saul. Een moeilijk tijd, 
maar David vindt rust in God. 
Psalm 60 komt uit een veel latere periode van Davids leven. Hij was al 
enige tijd koning en is in strijd met buurlanden zoals de Arameeërs. 
Toch heeft David vertrouwen in God. Want God is een krachtig 
krijgsheer. God wint uiteindelijk toch! 

En uit beide Psalm wordt het tweede deel geknipt en in Psalm 108 aan 
elkaar geplakt. 
Zo hebben wij Ps 108 met een lofprijzingsdeel voorop. Gevolgd door 
kort gezegd een gebed. 
Weet je wat het mooie is?  
Dat lofprijzingsdeel komt uit Psalm 57.  
Maar daar is het niet het eerste deel maar het tweede. 
In Psalm 57 wordt eerst de moeite onder woorden gebracht. Daarna pas 
de lofprijzing. 
Vanuit de moeite zingt de dichter zich omhoog.  
Maar in 108 wordt het als vertrekpunt genomen! 
Niet eerst bezingen hoe het eens moeilijk was maar dat er een keerpunt 
is gekomen en daarom ben ik als conclusie gerust in en blij met God. 

Maar ik ben gerust in en blij met God, hoe het leven ook gaat en hoeveel 
strijd het ook kost. 
Alleen dat al vind ik een mooie boodschap vanuit de structuur van het 
lied en de herkomst van de delen. 
Dat maakt dit lied ook echt tot een nieuw lied, met bekende teksten, 
maar een nieuwe boodschap. 
En wat is dat een gave werkelijkheid.  
Het leven is bij vlagen ingewikkeld, lastig, pijnlijk, zorgelijk…, maar wat 
er ook gebeurt, je bent veilig bij God. 
Denk aan het lied waarmee we de dienst begonnen. 
Het is verpakt in de naam van God: JHWH. 
Ik ben er bij. Ik laat jullie niet los. Ik zorg voor jullie. Ik zal er zijn. 
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Ad 2) Vuurrood 
Dat woord slaat op het strijd-gedeelte. 
Vanaf  vs 8 gaat het over strijd, overwinning, triomf, vijanden, etc. 
Het is het vuurrood van het conflict. Het spat er vanaf  aan alle kanten. 
Maar over welke strijd gaat het? 
Het is zo’n deel van een psalm waar je snel overheen leest. 
Sukkot, Sichem, Gilead, Manasse, Efraïm, Juda, Moab, Edom, Filistea. 
Aan al die namen/gebieden zit een stuk geschiedenis van het volk. 
Als je dat uittekent op de kaart dan is het een beweging van ruwweg het 
Noorden naar het Zuiden. Een typering van het land als geheel, met een 
aantal vijanden dat bedwongen is. 

Dat was in de tijd van Davids koningschap het geval. 
God had het voorspeld, gesproken in zijn heiligdom, het werd realiteit. 
Psalm 60 heeft het ook in het opschrift staan, hoe David vecht tegen de 
Arameeërs en Joab de Edomieten in de pan hakte. 

Maar Psalm 108 heeft niet zo’n concrete context. 
We weten gewoon niet in welke tijd de Psalm geplaatst moet worden. 
Mogelijk komt het uit de tijd van de ballingschap. 
Maar er staat toch boven dat het van David is? Ja, maar dat zegt vooral 
iets over de herkomst van de delen en niet over de tijd van ontstaan. 
In ballingschap was de overwinningskreet wel heel erg verleden tijd. 
Niet Israël had overwonnen door Gods kracht, maar was overwonnen 
door Gods oordeel. 
Vers 12 past daar dan ook weer goed bij: u hebt ons verstoten. 
En vers 13: hoe komen we hier weer uit? Alleen door uw macht. 

Dat is het vuurrode element: de strijd van het leven. De momenten van 
overwinning, geschonken door God, de momenten van overwonnen zijn, 
je machteloos voelen, grip op het leven verliezen. 
Het wisselt elkaar af. 
De strijd is je te machtig. Het ballingschapsmotief  laat ook nog eens 
schuldbewust naar binnen kijken. Met schaamrood op de kaken.  
Waar we nu zijn beland…, dat hebben we aan onszelf  te danken. 

Er is bij elkaar heel veel reden om onrustig te zijn. 
Door schuldbesef, door strijd die maar niet gewonnen kan worden, door 
terreinverlies na periodes van terreinwinst.  
Geen geruststellende situatie. 
Hoe kun je gerust zijn in God met het schaamrood op de kaken. 
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Ad 3) Morgenrood 
En toch begint de Psalm met rust in God. 
En dat is een mooie opening die ook nog eens fraai wordt verwoord. 
Bij de structuur liet ik het al zien, de Ps start er mee, én het is tegelijk 
ook de inhoudelijke boodschap: mijn dag begint met een lied voor U! 
Bij de start van de dag, als alles nog open en ontvankelijk is, is mijn 
vertrekpunt God zelf. 
Ik begin mijn dag niet met een schone en dus lege lei. 
Maar ik vul direct bovenaan in, ik ben geliefd door God. Hij is er bij. Zijn 
naam zegt het al ‘Ik zal er zijn’. 
Een nieuwe dag, niet gebukt onder de ervaringen/schuld van gister. 
De teleurstellingen en boosheid. 
Maar iets anders zet de toon: Gods liefde en trouw. 
Jouw leven is een geschenk en jouw leven is geliefd door Hem. 
Zo wil de dichter de dag gaan leven. 

En dat wordt dan ook gewoon mooi verwoord. 
Morgenrood, de gloed die kleurt en verwarmt, beloftevol voor wat komt. 
’t Is een parallel bij ‘hemelhoog is uw liefde, uw trouw reikt tot de 
wolken’. 
Dat wat ons omspant, te boven gaat, en ons met zijn gloed verwarmt, 
dat is God. En bij Hem begint het leven.. 

Wat een wijsheid van David!  
Want hij weet dat onze dag en vooral ook onze geest, ons innerlijk, zich 
als vanzelf  vult met zorg, spanning, stress, strijd, moedeloosheid. 
Er is zoveel dat ons denken en kijken naar het leven bepaalt. 
En voor je het weet kijk je met heel andere ogen dan met de liefdevolle 
gloed van God. 
Dan word je gestempeld door het denken dat je het leven naar je toe 
moet knokken. Terwijl je het mag ontvangen! 
Het is als in de schepping van de mens op de zesde dag. 
Zijn eerste levensdag, de zevende, was gelijk rustdag. 
Rusten in wat God heeft klaargemaakt. 
De mens begint dus te leven vanuit de rust.  
Wat is dat een heilzaam ritme. 
Nog steeds herkenbaar in onze weken, die beginnen met de rustdag. 
Maar ook herkenbaar in je dagritme? 
Voor je het weet wordt je geleefd vanuit de ochtendstress. 
En wordt je dag gestempeld door haastige, stressvolle en verwijtende 
woorden. 
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Ad 4) bloedrood 
Jezus heeft de Schriften vervuld. 
Dat betekent ook dat Hij deze Psalm heeft vervuld. 
Vervullen is dat Hij in deze woorden gaat staan en ze tot in detail 
waarmaakt, volmaakt. 
Wat betekent dat voor dit lied? 
Kijk nog eens mee naar vers 8 en volgende. 
God heeft gesproken: ‘Ik zal verdelen, uitmeten, heersen, juichen.’ 
Maar als je de geschiedenis leest dan zie je dat Israël en zijn koning dat 
deden. 
Het bijzondere is dat God zich heel nauw verbindt aan zijn volk. 
Hij identificeert zich zo sterk dat Hij zelfs zegt: ‘Efraïm is de helm op 
mijn hoofd’. 
Maar zo’n beschermende helm heeft God toch niet nodig? 
Nee, maar dat is wel precies wat God doet. 
Hij wordt één met zijn volk. 
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, zegt 
Johannes. 
En in alle strijd en aanvechting heeft Hij ons leven geleefd. 
In de verwarrende mix van rust/vertrouwen aan de ene kant en onrust/
bedreiging aan de andere kant. 
En uiteindelijk in het gruwelijke terreinverlies, het gevecht dat Hij verloor 
op Golgotha. 
Verloor…, zo leek het. 
Maar Hij won, door op te staan uit de dood. Het is volbracht! 
Alle schuld vergeven, de strijd onder alle strijd gestreden. Het beloofde 
‘land’ teruggegeven. 

Tijdens zijn leven zei Hij al: kom tot mij en Ik zal je rust geven. 
Hoe waar is dat mensen! 
Als je het leven naar je toe vecht loop je vroeg of  laat stuk. Je voelt je 
onmacht en uitputting. Maar je mag het ontvangen. Omdat het de rust 
is door het bloedrood van het kruis. 

Juist in Jezus zien we dat wij mogen leven uit de rust. 
Niet het naar ons toe vechten van de rust. 
Maar het ontvangen van het ‘geliefd zijn’, van het ‘Hij is trouw en Hij zal 
er zijn’. 
De gloed van zijn liefde en trouw. 
Die jouw wereld mogen vervullen, als een hemelkoepel over je bestaan. 
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Het ritme van de schepping: leven vanuit de rust. 
Het is ook het ritme van de verlossing: leven vanuit de rust. 
Je hoeft jezelf  niet waar te maken. 
Je hoeft jezelf  niet in beeld te brengen bij God zodat Hij je ziet en wat 
met je wil. 
Maar je mag gaan staan in de verlossing. 
Dat is je vertrekpunt. 

Wat is dat soms ingewikkeld, omdat we zo strijdvaardig en streberig in 
elkaar zitten. Omdat we rust zoeken in zoveel andere dingen. 
We hebben het echt nodig om in dat ritme van schepping en verlossing 
te gaan staan. 

Dat is nog niet zo makkelijk.  
Wat helpt je daarbij? 
1. zingen; de waarheden en werkelijkheden die je soms even helemaal 

kwijt bent, omdat het leven zo heftig is, om het je weer te binnen te 
zingen.  
En om zingend er aan vast te houden, omdat het soms echt 
volharding vraagt.  
Samen zingen: om weer op het spoor te komen door de stemmen van 
anderen. Zij zingen door als jij het even niet kunt. 

2. ontvangen; juist ook wat het voorgeslacht onder woorden heeft 
gebracht. Niet alleen maar nieuwe teksten en liederen, maar ook 
oude; wellicht samengesteld tot nieuwe liederen. Als jongere dus niet 
zomaar de traditie aan de kant zetten en ouderen afserveren. Je hebt 
elkaar echt iets te vertellen. 

3. doorgeven; geven we als ouderen nog wat door? In alle rust van psalm 
108 en in alle kwetsbaarheid van je eigen leven? Hoe kenbaar ben je 
als oudere in je geloof? Laten we ons als ouderen nog in het hart 
kijken? 

Wat is de kleur van rust in jouw leven? 
Wat is de kleur van rust in ons gemeenteleven? 

Laat dat de kleur en gloed zijn van het morgenrood. 
Het morgenrood van Gods liefde en trouw in Jezus. 
Het bloedrood van zijn genade! 
Amen!
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