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U bent mijn Heer, mijn geluk... 
...niemand gaat u te boven! 
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Belijdenisdienst 

Om te lezen 
Psalm 19 

Psalm 25 

Psalm 42-43 

Psalm 56 

Psalm 86 

 

Voor een geloofsgesprek 
1. Welke rol spelen Psalmen in jouw 

geloof? 

2. Herken je de radicale keuze die 

David maakte? Hoe is dat bij jou? 

3. Wat zijn andere goden in jouw le-

ven? Hoe kun je telkens weer te-

rugkerken tot ‘God alleen!’ 

4. Hoe leer jij God via Jezus kennen? 

5. Wat betekent geluk voor jou? 

6. Welk vers uit Psalm 16 vind je het 

mooiste? 

7. Waar zie jij iets van het koninkrijk 

van God? 

 

Websites 
www.josdouma.nl 

www.mijnpreekplek.wordpress.com  

www.plantagekerk.nl  

Wat is Psalm 16 een gepassioneerd lied! En al 3000 jaar oud! 

De dichter is David, een man die wandelde met God, maar 

ook grote fouten maakte; hij was herder, koning, dichter. 

Misschien had hij toen hij deze poëzie schreef wel de leeftijd 

van de jongeren die vandaag belijdenis doen. David maakt in 

dit lied een heel krachtige keuze: hij kiest voor God! ‘U bent 

mijn Heer, ik vind mijn geluk alleen in u’. 

 

Belijdenis doen is radicaal kiezen 

Wat doe je eigenlijk als je hier in de kerk je geloof belijdt? Je 

zegt: ik zoek mijn geluk niet in mezelf, niet in wat ik heb of kan 

of doe of ben. Ik zoek mijn geluk in God, de Heer die alles 

heeft gemaakt en die mij als zijn kind ziet en lief heeft! Dat 

belijd ik in de gemeente, omdat ik andere mensen nodig heb 

om op dit spoor te blijven, mensen die God aan mij geeft. 

Psalm 16 geeft woorden aan een verlangen waar je soms geen 

woorden voor hebt. Tegelijk helpt Psalm 16 je ook om het ver-

langen weer wakker te roepen, want het is er niet altijd van-

zelfsprekend (waarschijnlijk wel op de dag van je openbare 

geloofsbelijdenis, maar zowel daarvoor als daarna was/is het 

ook zomaar weer weg). Daarom lezen we in de kerk ook samen 

uit de Bijbel: om teksten, verhalen, gedichten en gedachten 

aangereikt te krijgen van buiten onszelf, van God.  

 

Alléén God 

Vers 2 is zo radicaal: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand 

gaat u te boven’. Die Heer is: de Schepper, de Machtige, de 

Eeuwige, de Rechtvaardige, de Bevrijder, de Vader. Als je hem 

wilt leren kennen, moet je bij Jezus zijn. ‘Wie mij heeft gezien, 

heeft de Vader gezien’ (Johannes 14:9). God alleen en Jezus 

alleen! Maar er zijn ook andere goden. God zelf waarschuwt er 

al voor in het eerste gebod van de Tien Geboden: ‘Vereer geen 

andere goden, vereer alleen mij!’ (Exodus 20:3) David heeft 

die andere goden gediend, zegt hij. Maar het bracht ellende, 

hij doet het niet meer. Waar denkt David aan? Aan Macht, De 

Beste Zijn, De Sterkste Zijn? Waar kunnen wij aan denken? 

We maken ons geluk vaak afhankelijk van afgoden, machten, 

idolen die we vereren en waar we onze tijd en energie aan ge-

ven, waar we onze offers aan brengen en waar we ons van af-

hankelijk maken, waar we ons in honderd bochten voor wrin-

gen. Denk aan bijvoorbeeld: je uiterlijk, je geld, je gezondheid, 

je lichaam, je werk, je ego, je vrije tijd enzovoort. Alles waar-

van je je geluk afhankelijk maakt, kan een afgod worden…  

 

Oefenen in verrukt zijn van God 

David benoemt dus dat er ander goden waren. Ze zijn ook 

nooit ver weg en hebben een eigen aantrekkelijkheid. Daarom 

moet je je ook oefenen in het verrukt blijven van God. Psalm 

16:5-10 biedt daarvoor inspiratie: 

 Loof God (5-7): lovende woorden aan God wijden helpt om 

hem te blijven vereren! 

 Zie God (8): houd hem voor ogen, denk aan hem, verwacht 

veel van hem. Vertel God niet hoe groot je problemen zijn, 

maar vertel je problemen hoe groot God is! 

 Verheug je in God en vertrouw op hem (9-10): zelfs de 

dood kan niet tussen jou en God in komen, omdat sterven 

betekent dat je ontwaakt bij God. 

 

De weg naar het leven: Gods koninkrijk en Jezus 

Het laatste vers (11) is een climax: als je de weg gaat die God 

wijst, vind je het leven (Jezus ís de weg en het leven): over-

vloedige vreugde, dicht-

bij hem. Blijf altijd bij de 

Heer in de buurt! Jezus 

zegt:  

 ‘Niemand kan het ko-

ninkrijk van God bin-

nengaan, tenzij hij ge-

boren wordt uit water 

en geest’ (Johannes 

3:5); 

 ‘Ik ben gekomen om 

het leven te geven in al 

zijn volheid’ (Johannes 10:19); 

 ‘Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je 

vreugde volkomen zijn’ (Johannes 15:11). 

Tom Wright, Eenvoudig 
christelijk: ‘Toen Jezus uit het 

graf kwam, stonden gerechtig-
heid, spiritualiteit, verbonden-
heid en schoonheid met hem 
op. In en door Jezus is er iets 
gebeurd waardoor de wereld 

een andere plaats is geworden, 
een plaats waar hemel en aar-

de elkaar voorgoed overlappen. 
Gods toekomst is aangekomen 

in het heden!’ 

 


