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Ethan schrijft dat hij eeuwiglijk de goedertieren des HEEREN zal zingen, dit 
getuigt van standvastigheid. In de verzen die volgen, komen we nog een 
aantal keer ‘eeuwigheid’ tegen. Met name gaat dit over het verbond met 
David  en dat zijn nageslacht voor eeuwig op de troon zal zitten.  
Een belofte aan David, dat hij door de arm van HEERE wordt versterkt. 
Standvastigheid komt dus niet uit onszelf! 
‘Rotssteen’: getuigt opnieuw van standvastigheid. 
Ethan verwijt God dat het verbond met David is verbroken. Dat het 
koningshuis uit het nageslacht van David geen macht meer heeft.  
Voor de (na)buren is de koning uit het nageslacht van David tot een 
voorwerp van spot geworden.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 10 gaat over de voorzienigheid Gods. 
In deze psalm roept Ethan God ter verantwoording over wat het er met het 
verbond gebeurt. Maar aan het einde van antwoord 27 staat dat er niets bij 
geval gebeurt, maar het van Gods Vaderlijke hand ons toekomt. Wij mogen 
dus God niet de ‘schuld’ geven van zaken die ons overkomen in dit leven. 

Psalm / Lied Psalm 34: 7 
Psalm 68: 16 
Psalm 89 
Psalm 132: 1, 6, 7 en 8 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• Uit de Psalm lijkt het alsof God inderdaad zijn verbond te niet heeft 
gedaan. Maar de belofte dat het nageslacht van David voor eeuwig zal 
regeren, is door Christus vervuld. Hij zal eeuwig zitten op de troon van 
David en alle vijanden overwinnen.  

• Het gaat ook over het bespotten van David. Iemand bespotten omdat 
het niet goed gaat is kwetsend en zet aan tot verwijt en in dit geval 
van God. Geduldig zijn is een goede kwaliteit, wat ook kinderen kan 
helpen in moeilijke periodes. Anderzijds mogen ze opkomen voor 
zichzelf en zeker ook voor de zaak van de Heere.  

 


