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Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven! 
Preekschets naar aanleiding van Psalm 63:4 
 
 
Inleiding 
Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is gekozen voor een jaarthema. Voor het 
‘seizoen’ van 2020-2021 is dat ‘Het goede leven’ met als symbool twee elkaar rakende 
handen, een duif en een brandende kaars. Het geheel vurig van kleur; geel, rood en 
oranje. 
 
Bij ‘het goede leven’ zie je mensen al voor je, in een groepje bij elkaar gezeten; liefst met 
een glas geheven. “Daar ga je!” roepen zij in hun onwetendheid elkaar toe. 
Onwetendheid, want de uitdrukking heeft een Joodse herkomst “L'Chaïm”, dat zoveel 
betekent als “Op het leven!” Onder die titel schreef rabbijn mr. drs. R. Evers een boek 
waarin hij 22 medisch-ethische vraagstukken vanuit Joodse optiek onder de loep neemt. 
Het goede leven is dus nader beschouwd niet iets oppervlakkigs. 
 
Wie net als ik ooit een bezoek heeft afgelegd aan ALEH in Jeruzalem of de Negev, zal het 
nooit meer vergeten. Hoe daar mensen die lichamelijk en/of psychisch ernstige 
beperkingen hebben, maar door medemensen begeleid en geholpen worden. Draagvlak 
en motivatie is dat zij, net als elk mens in principe, een geest hebben die de Heere God, 
de God van Israël, wil raken en raakt in Zijn liefde. De liefde die daar zo zichtbaar wordt 
gemaakt, spreekt van de Joodse overtuiging, geworteld en gegrond in Gods Woord. Het 
leven is kostbaar. Het leven van elk mens, hoe in onze ogen geschonden ook. In de 
Tweede Wereldoorlog beschouwden de nazi’s zulke mensen (net als zij Joden 
beschouwden) als ‘minderwaardige’ mensen. In de Bijbelse en Joodse visie is elk mens 
een – hoe verborgen ook – geroepen beelddrager van Gods Aangezicht. Daarom zal een 
oprecht Bijbelgetrouw mens zichzelf ook nooit als bom verpakken om levens te 
vernietigen. Integendeel. 
 
Kernthema 
Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven! Dat is de tekst die volgens mij het 
thema van de gehele Psalm doortrekt. Het staat weliswaar niet in het hart van de Psalm, 
maar klinkt indirect in alle facetten door. H.J. Kraus betoogt in zijn commentaar dat de 
teksten van Psalm 63 om het geheim en het wonder van Gods goedertierenheid heen 
cirkelen. De Psalmdichter hoopt God te prijzen ‘zijn leven lang’. Het gaat dus niet om het 
bekende: ‘Geen beter leven dan een goed leven’, maar om een leven dat alleen dan ‘Goed’ 
te noemen is als de aanwezigheid van de God van Israël daarin oplicht. Hij Zijn 
heerlijkheid laat schijnen als de zon (bijvoorbeeld Numeri 6, 24-26 in zijn opklimming van 
de letters; Psalm 19 zon en Thora; Spreuken 4,18; enz.). Kernwoord hierbij is 



‘goedertierenheid’. Chèsèd. Dat met ‘trouw; minnelijkheid; ruimhartigheid; gunst’ kan 
worden vertaald, maar nog veel breder is. Het komt ook in begrippenparen voor samen 
met ‘erbarmen’ (racham) of ‘gerechtigheid’ (mispat), waarbij die betekenissen in de 
‘goedertierenheid’ mee klinken als een resonerend klankbord van een instrument. Als het 
wordt gebruikt in één adem met de Heere God of de verbondsnaam is vaak ook ‘genade, 
barmhartig en waarachtigheid’ aan de orde. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
De Heere God geeft het leven. Zo begint Genesis 1; zo blaast Hij de mens de geest in en 
wordt deze tot een levende ziel. Heel de Schepping krioelt van leven. Het geloof waartoe 
de Heere God de mens, oproept, bruist van leven. Anders dan Egypte – waar eigenlijk min 
of meer sprake is van een dodencultuur – staat in Gods Woord het leven centraal. En in 
dat leven gaat Hij een verbond aan, met Zijn volk. Wie dus met Israël deelt in de 
verwachting en de hoop op leven, die ontvangt daarbij een open venster op Gods 
toekomst, zelfs als je meende dat de deur in het slot was gevallen. 
 
Tekst 
1 Het opschrift geeft aan dat de Psalm thuishoort in de Davidische traditie. Per definitie 
haast mag je deze Psalm dan lezen vanuit David, maar ook in de verwachting op de Zoon 
van David, de Messias van Israël. De woestijn doet denken aan de in de Psalm genoemde 
droogte, maar herinnert indirect ook aan hoe de woestijn onlosmakelijk met de 
geschiedenis van Israël is verbonden. 
 
2 Deze Israëlzondag valt precies in het begin van het Loofhuttenfeest. Hoewel daarmee 
vanouds het Hallel (Psalm 113-118) verbonden is, zou deze Psalm daar ook een plaats 
kunnen hebben gekregen. In de Soeka (loofhut) leeft de gelovige met het gezin en met 
de vreemdeling (Jood en heiden beide!) onder een open hemel. Daar weet een mens zich 
(opnieuw) afhankelijk van Gods zegen. Die zegen wordt heel concreet voorgesteld als 
regen (denk ook aan bv. Psalm 65:11; 84:7). Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest 
is er ook het gebed om regen. Denk hierbij ook aan de oproep van de staande (!) Here 
Jezus in Johannes 7:37-39. Er wordt weliswaar om regen gebeden, maar het gaat om 
zegen. En ook daar weer; niet als persoonlijk gewin, maar als teken van de levende 
aanwezigheid van de levende God, de God van Israël. De dorre droogte tekent uiteraard 
ook de situatie van een mens. Daar in de woestenij, waarin je nauwelijks een begaanbare 
weg kunt ontdekken, daar leef je. Het is zelfs mogelijk de spiegel van je innerlijke 
bestaan. Geen wonder dat er verlangen is die zich als dorst laat omschrijven. David 
neemt die roep op zich. 
 
3 Dat verlangen van het volk dat de Psalmzanger (David) op de lippen neemt, grijpt 
daarna terug op de ervaring van de tempel. In de tempel gaat het om de gehele door God 
gewilde Schepping. Hij heeft die Schepping tot aanzijn geroepen en elke dag verzegeld 
met het woord ‘goed’. Dat woord ‘goed’ is zegel en daarmee afronding, maar het is ook 



een teken van verlangen naar de toekomst toe. Sterkte en heerlijkheid wijzen naar Gods 
hoedanigheid, maar Hij is nooit statisch. God is een levende God, Die Zijn weg gaat met 
Zijn volk. Hij gaat hen voor, als het moet door de woestijn, en Hij is hun achterhoede. 
Kortom Hij wil bij hen zijn en de tempel is van dat verlangen het zichtbare teken. 
Omgekeerd verlangt de gelovige op haar/zijn beurt daar evengoed naar. 
 
4 ‘Gezien vanuit het leven is Uw trouw goed.’ Zo zou je het heel letterlijk kunnen 
vertalen. Het Hebreeuws kent eigenlijk geen vergrotende trap. Vandaar het ‘gezien 
vanuit’. Het leven; wat is dat eigenlijk? Het blijft een wonder. Elke geboorte herinnert 
daaraan. Het blijft een geschenk van God. Dat is niet een goedkope dooddoener, maar 
zou ons denken en handelen mogen doordrenken. Hoe staan we in het leven? Ten 
opzichte van kwetsbare (soms nog ongeboren) mensenlevens? Vandaag is het 
‘dierendag’. Hoe staan we in het leven ten opzichte van dieren en planten? Wat houdt 
ons rentmeesterschap in? ‘Goed’ is immers een woord dat aan de Schepping (hoe 
gebroken die nu ook is) en aan de Heere God Zelf (Matteüs 19:17) herinnert. 
 
Gods trouw heb ik in de inleiding al omschreven. Het is die trouw, die het leven pas 
werkelijk goed maakt. Die trouw is zo vasthoudend en allesomvattend dat die zich nog 
het beste laat vergelijken met liefde. Denk aan Hooglied 8:6. Met dat de liefde net zo 
sterk is als de allesdoordringende dood en doodsmacht en dus geen millimeter opzij gaat, 
is zij – dat is geheim, wonder en zegen tegelijk – sterker dan de dood. Vergelijk 1 
Korinthiërs 13 als de weg van de Messias. 
 
Dan is dus het ‘beter dan het leven’ ook geen stellige regel, geen bittere pil die nu 
eenmaal geslikt moet worden, maar een verrassende nieuwheid. Een bevestiging, zoals 
de tempel met Gods heerlijkheid en kracht een verrassende nieuwheid en een 
bevestiging tegelijkertijd is voor de drooggevallen mens. Dan verliest het leven niet zijn 
waarde, maar ontvangt het – ondanks de dorre droogte – nieuwe waarde, gegrond in het 
verbond van God met Zijn volk. 
 
4-7 Een lofzang. Die doortrekt dan het hele leven, zowel de dag als de nacht, de mond en 
de handen. De lofprijzing die doorwerkt in de handen (Ps 90,17) en in het spreken. Het 
werk van de handen is dan niet minderwaardig, maar mag zonder woorden spreken van 
de trouw die God en Zijn Woord in mensen opwekt. De Bijbel drukt zich niet in abstracties 
uit, zoals wij nog weleens zouden kunnen denken. Waarheid is niet denkbaar zonder 
daden die waarachtig, geloofwaardig en oprecht zijn. Gekleurd door Gods ‘trouw’, Zijn 
liefde. Het grootste gedeelte van deze Psalm is gebed, spreken tot God en niet spreken 
over God. God gedenken in de nacht houdt in Zijn daden overdenken. Psalm 27,13: O, als 
ik niet had geloofd des HEREN (verbondsnaam!) goedheid te zullen zien in het land van 
de levenden! Maar hij heeft het wel geloofd, daar wel zijn vertrouwen op gesteld “Dan is 
het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet” zong Jan Wit. Die ontmoetingen, 



zegeningen bepalen de nacht, zijn als sterren in het donker. Dat is meer dan weemoedige 
herinnering, maar die spreken van Gods aanwezigheid en voeden de hoop op de 
toekomst. Israël is nooit zonder hoop. Er is altijd een venster dat uitziet naar Gods 
horizon en Zijn nieuwe morgen. 
 
9 In een kleine zin komt hier de nabijheid van God, zoals ook gegeven in Psalm 73:23-28, 
aan de orde. Heel het leven wordt uiteindelijk gedragen door de ‘trouw’ van God. Meer 
dan welke goederen dan ook, meer zelfs dan het eigen (wankelmoedige) hart is dat de 
zekerheid. En niets kan ons door de Messias van die liefde Gods scheiden. (Romeinen 
8,38.39) 
 
10-11 Vijanden vallen in het licht van Gods trouw in het niet. Ik denk aan de dappere 
woorden van wat wij meestal de vrienden van Daniël noemen. Namelijk dat zij weigeren 
te buigen voor het beeld dat de koning had gemaakt voor zijn eigen eer. Zij geven aan 
dat de Heere God bij machte zal zijn hen te redden uit het vuur. Maar dan – en dat is 
adembenemend – gaan zij voort en zeggen: “maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o 
koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, niet 
aanbidden.” Dan blijkt er een vierde man te zijn in de oven. Wie Hij is? Dat is het geheim 
van de verkondiging dat Gods goedertierenheid ‘beter’ is dan het leven. 
 
12 De koning zal zich verheugen in God. Straks na Loofhuttenfeest is er de Vreugde der 
Wet. Die heeft uiteindelijk het laatste levendmakende woord. Dat zal klinken en de 
kwaadspreker valt stil, want het is alles Gods eer, die door Zijn trouw het nieuwe leven 
tot glans zal brengen. 
 
 


