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2. Klagen bij God            Cursus gebed, voorjaar ‘23 
 
 
 
Psalm 13  Van klagen naar vragen naar vertrouwen 
• De meeste psalmen (42!!!)  zijn smeek- of klaagpsalmen. 
• Psalmen zeggen iets over wat er in je hart leeft: wat je denkt, voelt en verlangt. In de psalmen zie je rijke, 

ongepolijste, rauwe gevoelens terug. In de psalmen proef je de 
angst, het onrecht, de aanklaagt, de boosheid, de verlatenheid, het verdriet, de vernedering.  

• Preek te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=RmwnX5rT97Q, start op 22 min. 
 
1. Klagen:  Hoelang nog Heer?!  
• Viermaal ‘Hoelang nog Heer’, geeft ernst en urgentie aan vd kwelling 

Ø David laat zien wat er in zijn hart leeft, hij mist God.  
o Wat David kwelt is zo groot geworden dat het hem dreigt te verpletteren, hij is het zicht op God 

kwijt geraakt. 
o God vergeet U mij, God verbergt U Zich voor mij?  
o Davids wil niet zonder God:  plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart 
o Vijanden: vijand zich [nog] boven mij verheffen? 

§ Vijand: gevaar, ziekte, onderdrukking?  
§ Vijand kan letterlijk op ons vallen, ons verpletteren, ons neer drukken 

 
2. Vragen: Zie mij, antwoord (verhoor) mij, verlicht mij 
• Verlicht mijn ogen:    

Ø Gods woord brengt leven, geeft kracht, helder zicht 1 Sam 14: 27 & 29 
Ø ‘Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad,’ Ps 119: 105 
Ø Licht geeft Leven, richting en onderscheid Gen 1 

 
3. Vragen leidt tot vertrouwen:  

• Als David heeft geklaagd en heeft gevraagd, komt er ruimte, want David zegt: 
‘Heer ik vertrouw op Uw liefde  (vvt)     Ik zal juichen omdat U mij redt (toekomst) 
Ik zal voor U zingen (toekomst)    Want U bent goed voor mij (vvt) 
Ø David juicht om Gods liefde, zijn genade. 
Ø David beseft, dóór het klagen, door het vragen; zijn gebed om licht, dat hij kan vertrouwen op God, 

op Gods liefde, op Gods redding/ verlossing uit deze situatie.  
• God ziet David. God hoort Davids klacht, God hoort Davids gebed en geeft gehoor aan Davids gebed.  

Hierdoor zijn Davids ogen van de omstandigheden af op God gezet. David ziet weer in het juiste 
perspectief.  Hij wordt herinnerd (door de HG) aan Wie God is en aan Gods beloftes: 
Ø Gods trouw met Zijn volk;  
Ø Gods trouw aan het geslacht van David.  

 
Klagen mag dat? 
• Here Jezus is ons voorbeeld in het klagen: 

- Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten Mt 27: 45-50,  
- Ik heb dorst… Jo 19: 28-30 

• David een man naar Gods hart (iemand die gehoor geeft aan wat God zegt) klaagt! 1 Sa 13: 14, Ha 13: 22, 
1 Kon 15: 3 

• Job klaagt zijn nood bij God 
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Functie van klagen:  
• Klagen helpt je om jezelf serieus te nemen (wat leeft er in mijn hart). 
• Klagen helpt je om God serieus te nemen (Hem deelgenoot te maken, om hulp te vragen).  

Ø God; Schepper, Machtige, Verlosser: Hij ziet, Hij hoort, Hij kent ons, Ps 10: 14, Ps 139 
Ø Klagen is smeken om Gods aanwezigheid, Gods redding. 

• Klagen komt dus voort uit de relatie: 
Ø met jezelf (kennen van je eigen hart: gedachte, gevoelens, motieven en verlangens) 
Ø met God (je Godsbeeld, het kennen van God, jezelf aan Hem toevertrouwen).  

Mopperen doe je tegen hen die het dichtste bij je staat.  
• Klagen houd je ‘gezond’, als je ‘slikt’ word je bitter. 

Ø Niet goed uitademen kan leiden tot: moeheid, zwakte, prikkelbaar, slapeloosheid, angst, onrust, 
depressie, concentratiestoornissen, angststoornissen. 

Ø Niet goed inademen leidt tot te weinig zuurstof: benauwd, angst, uiteindelijk dood. 
• Klagen is dus een zaak van Leven of dood. 
• Klagen is lofprijs, je erkent dat je hulp nodig hebt en dat jij het niet kan, je hebt God nodig. Je  

Vraagt God om recht te doen: om uitredding, om verlossing uit ziekte, angst, verdriet, vijanden, onrecht, 
oorlog, nood etc. 

• Door te klagen komt er ruimte voor God om in jouw situatie te komen (je staat God toe). 
 
 
Toepassing. 
Klagen helpt je om je hart te luchten: beeld ademhaling. 

Ø Uitademen: rommel eruit 
Ø Inademen: ‘zuurstof’ Gods waarheid erin (geeft leven, richting en onderscheid) 

 
1. Klagen: 

Ø Stil staan bij wat je denkt en voelt (jezelf serieus nemen) en dit vertellen aan God (God serieus nemen) 
Ø Met je eigen woorden vertellen, schreeuwen, schrijven tegen God wat je bezighoudt. 
Ø Met woorden van anderen; een psalm, een lied zoeken dat bij jouw situatie past.  
Ø Hulp vragen als het je alleen niet lukt!  

2. Vragen net als David: God, zie mij, hoor mij, verlicht mij! 
Gods Licht geeft jou leven, onderscheid en richting te geven.  

3. Vertrouwen 
Ø Keuze! 

§ Naar wie of wat kijk je, wie of wat geloof je? Vertrouw op wie God is? 
§ Jezus Christus hééft het kwaad al overwonnen, Hij zál Zijn Koninkrijk vestigen op aarde 
§ Jezus beloofde; ‘Ik ben met je alle dagen van de wereld’ (Mt 28: 20) 
§ Wacht op Zijn redding, Zijn troost, Zijn verlossing… 

 
 
Voorbeelden van klaagpsalmen: 
Er zijn er 42, onder andere: 6, 10, 13, 22, 38, 44, 54, 56, 57, 59 en 63, 74, 79, 80, 143  
 
 
Voorbeelden: 
• Angst: Heer, straf mij niet, ook al bent u boos. Doe me geen pijn, ook al bent u woedend. Red mij, Heer, 

want ik heb geen kracht meer. Help mij, Heer, want ik ben doodsbang. Ik ben bang dat ik sterf. Hoe lang 
moet dit duren?.... Ik ben moe van verdriet. Mijn bed is nat van tranen, elke nacht weer. Mijn ogen zijn 
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rood van het huilen, want overal zie ik vijanden. Ga weg, vijanden, ga weg! Jullie doen alleen maar 
kwaad. Ps 6 (door vijanden) 

• Verlaten: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten? Hoe hard ik ook schreeuw, u redt mij 
niet, u blijft ver weg.  Overdag roep ik: ‘Mijn God!’ maar u antwoordt niet.’s Nachts roep ik: ‘Mijn God!’ 
maar ik krijg geen rust. …Ik ben minder waard dan een mens, ik ben niet meer waard dan een worm. 
Iedereen beledigt mij, niemand heeft respect voor mij. Mensen die mij zien, lachen me uit. Ze schudden 
spottend hun hoofd. Ze zeggen: ‘Vertrouw op de Heer! Bij hem ben je toch veilig? Hij zal je wel redden, hij 
is toch je vriend?’ Ps 22 

• God, waarom wilt u ons niet meer zien? Waarom bent u woedend op ons? U zou toch voor ons zorgen? 
(Ge)Denk aan het volk dat u eens hebt uitgekozen. Denk aan de mensen die u bevrijd hebt en die voor 
altijd bij u horen. Denk aan de berg Sion, de plek waar u woonde….God, wij krijgen van u geen enkel 
teken. Er is niet één profeet meer, en niemand weet hoe lang dat nog duurt….God, waarom doet u niets? 
Ps 74 

• Onrecht Heer, kom mij te hulp! bent een machtige God, u bent de God van Israël. Kom mij te hulp en straf 
mijn vijanden, straf de mensen die niet trouw zijn aan u, straf die verraders….Maar dood ze niet meteen, 
want iedereen moet het zien. Iedereen moet weten hoe u mijn vijanden straft. Maak ze eerst bang en laat 
ze dan pas sterven. U bent machtig, u beschermt uw volk, Heer. Ps 59 

• Smeken om Gods belofte Heer, straf de volken om ons heen. Straf ze hard, straf ze telkens weer, want ze 
hebben u beledigd en bespot. Maar wij zijn uw volk. U moet voor ons zorgen, zoals een herder voor zijn 
schapen zorgt. Ps 79 beroep doen op Gods trouw en belofte ook ps 80 

• Heer, hoor mijn gebed, hoor hoe ik om hulp smeek. U bent trouw, u bent goed, geef mij antwoord! … 
Heer, geef mij antwoord. Wacht niet langer, want ik heb geen kracht meer. Verberg u niet voor mij, laat 
me niet sterven. Ps 143 
 
 


