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David noemt hier de smaad die hem is aangedaan met ‘de woorden’. We zien 
daarin dat er geen sprake is van haat bij David, omdat hij het op deze manier 
omschrijft. Ook kunnen we hiervan leren dat het meer een berusten is bij 
David en dat hij het in het gebed voor God neerlegt.  
Hier spreekt David om recht bij God vandaan richting zichzelf. Als er dan wat 
verkeerd is bij hem, dan mag hij daarvoor gestraft worden. Hij haalt ook aan 
dat hij goed voor kwaad heeft vergolden. Waarschijnlijk wordt hier Saul mee 
bedoeld.  
In deze verzen vraagt David om recht te doen aan zijn vijanden. 
David geeft nog een mogelijkheid tot terugkeer: ‘…zich bekeert…’ Zo niet, 
dan is Gods oordeel rechtvaardig.  
De lof komt God toe. 

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 40 vraag en antwoord 105, 106. In 
deze vragen gaat het over het zesde gebod. 
Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) artikel 36. In dit artikel wordt 
beschreven wat de taak is van de overheid. 
Dordtse Leerregels (DL) hoofdstuk 1 paragraaf 18. Hier wordt gesproken over 
dat God altijd recht doet. 

Psalm / Lied Psalm 7 
Psalm 26: 1 
Psalm 35: 1 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• Het mooie in deze geschiedenis is dat David niet voor eigen rechter 
gaat en wil spelen. Als voorbeeld naar de kinderen zou je ook het 
taalgebruik kunnen noemen. Hoe spreken we over de ander? Gaan we 
terugschelden? Welke woorden gebruiken we? Gaan we naar de juiste 
persoon om hulp?  

• Kinderen mag je ook wijzen op het gebed, waarin je vergeving kunt 
vragen voor jezelf en de ander.  

• Uiteindelijk is God de Rechter. Wel is het zo dat Hij mensen gezag heeft 
gegeven om het ook uit te oefenen. Zoals de overheid het zwaard niet 
tevergeefs draagt, zo is het ook nodig dat leerkrachten hun 
verantwoordelijkheid nemen.  

• Deze psalm past ook goed bij de geschiedenis uit 2 Samuel 16. 
 


