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We luisteren naar een wraakpsalm. Psalm 58. Een heftige tekst. Zou je deze Psalm
kunnen of durven zingen of bidden?
Misschien zeg je wel: ‘nou nee, daar ben ik te goed voor, te ontwikkeld, te netjes. Dit is te
middeleeuws, te barbaars. Dit past niet meer in 2018.’ Een veelgehoorde reactie.
Wanneer je mensen op straat Psalm 58 zou laten lezen zal er vooral op deze manier
gereageerd worden. Vol afschuw. Wat is dit? Wat een wrede en achterlijke godsdienst?
Ik merk ook dat veel jongeren, zoekers en twijfelaars grote moeite hebben met dit soort
teksten. Sommige kerken zijn er zelfs verlegen mee. De Rooms-Katholieke kerk heeft
Psalm 58 uit het getijdenboek gehaald. Alle Psalmen worden gebeden volgens een vast
rooster, behalve… Psalm 58. Dit is te gruwelijk. Dit kan niet meer.
Maar de Bijbel is realistisch. Boosheid, woede en wellicht zelfs wraakgevoelens zijn
onderdeel van ons leven. Het is een van de 4 basisemoties, de 4 b’s. Naast blijdschap,
bedroefd en bang is er ook boosheid in ons hart. Bij jou en bij mij.
Waar mijn moeder mij leerde boosheid te onderdrukken (‘ga maar even afkoelen’) doet
de Bijbel dat niet. In de Bijbel wordt boosheid geuit en niet onderdrukt. Heel eerlijk.
Boosheid heeft ook een positieve kant. Boosheid zet je in beweging. Wanneer je je
ergens boos om maakt, ga je er wat aan doen! Dit kan zo niet! Kom op! Wie zich niet
drukt maakt om bijvoorbeeld ongelijkheid, laat de situatie zoals die is: ongelijk. Maar
dat wil God niet! God ziet het onrecht en doet er wat mee. Toch blijft de vraag wat jij
verder met jouw woede doet? Opvallend is dat in de Bijbel de boosheid wel wordt geuit,
maar er wordt niet gewroken. Het wordt bij God neergelegd. De term ‘wraakpsalm’
klopt niet helemaal. Er wordt niet gewroken. Er wordt gebeden. Richting God. Dit gaat
door tot in de hemel (Openbaring 6). Ik vraag me soms wel eens af of we boosheid niet
wat meer moeten benadrukken? Er is zoveel onrecht?
Toch denk ik dat we deze Psalm 58 inderdaad niet zomaar kunnen zingen of bidden.
Niet omdat wij ‘te goed’ zijn. Maar omdat wij te slecht zijn. David, de dichter van de
Psalm, klaagt over onrechtvaardige machtigen, waarschijnlijk koning Saul (zie Psalm
57-59). Maar hij blijkt zelf geen haar beter! Hij laat later, als machtige koning!, soldaat
Uria sneuvelen om zijn vrouw Batseba over te nemen. Zijn we niet allemaal schuldig
vanaf de moederschoot (58:4, 51:7)? Pas op dat je jezelf niet beter gaat vinden dan een
ander. Wanneer je een vinger wijst naar een ander, wijzen er toch drie naar jezelf? Wie
zonder zonde is mag als eerste Psalm 58 zingen. Dan blijft er maar 1 iemand over. Jezus
Christus, de zoon van David. De Psalm wijst in het slot (58:11) op hem. De rechtvaardige
(enkelvoud) in wiens bloed wij ons kunnen wassen. God doet recht op aarde en herstelt
hem in ere, doordat Jezus opstaat uit de dood. Hoop! Ook voor jou! Jezus mag Psalm 58
zingen. Maar doet hij dat ook? (Lucas 23:34b). Psalm 58 plaatst je voor zijn kruis.

Maandag: Psalm 94
Dinsdag: Matteüs 23:23-39
Woensdag: Openbaring 6:9-17
Donderdag: Johannes 8:1-11
Vrijdag: Matteüs 5:38-48
en Romeinen 12:9-21
Zaterdag: Psalm 139

Vragen om te bespreken:
• Waar maak jij je weleens boos
om?
• Wat doe je nu met je boosheid?
• Wat zou er gebeuren wanneer je
niet meer boos zou worden?
• Psalm 58 leert je boosheid niet te
negeren, het duivelse in het
onrecht te ontdekken en het bij
God neer te leggen.
Kan je daar wat mee?
• Het bij God neerleggen betekent
hier de weg van Jezus, de weg van
lijden, gaan. De andere wang
toekeren. Is dat niet te soft?
• Waar zie je Christus in deze
Psalm?
• Vind jij dat je deze Psalm kan
zingen of bidden? Waarom
wel/niet?

