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'Zou ik niet haten, HERE, wie U haten'
Psalm 139:21a

H.J. Room

Deze woorden staan heus in de Bijbel! Telkens als je ze leest, schrik je ervan. Is dit niet erg kras gezegd? Je moet er toch
voor terugdeinzen zulke woorden in de mond te nemen? Slaat zo'n regel uit de Psalmen niet op een afschuwelijke manier
de plank mis? Wat moet je er mee aan, als je gelovig je plaats wilt innemen voor het aangezicht van de Here? Dat is toch
meteen een plaats tussen heel veel naasten? Allemaal verschillende mensen voor wat afkomst, levensomstandigheden en
levensbeschouwing betreft? Kún je dan nog wat met zulke woorden? Word je hier openlijk uitgenodigd verscheidene van
die naasten te haten!

Psalm 139 lijkt zich van zulke vragen niets aan te trekken. Schijnbaar onbekommerd zet hij nog eens een dikke streep
onder vers 21a.
'Zou ik niet haten, HERE, wie U haten,
niet verafschuwen wie tegen U opstaan?
Ik haat hen met een volkomen haat,
tot vijanden zijn zij mij' (vs. 21,22).
Is het niet verschrikkelijk zulke woorden in je Bijbel te moeten lezen? Kun je ze als predikant ongehinderd in de berijmde
versie opgeven, om te worden gezongen tijdens de eredienst? Kun je zonder aarzeling zulke woorden zingen? Kán dat,
mág dat eigenlijk wel? Heeft Christus ons niet een ander gebod gegeven? Matt. 5:44: 'Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief
en bidt voor wie u vervolgen'. En wat moet je met deze psalmregels aan, als zulke naasten die God haten, heel dicht bij je
staan? Als ze deel uitmaken van je familie? Of zelfs van je gezin....?

Vertrouwd
De man die deze regels dichtte, lijkt zulke aarzelingen helemaal niet te kennen. Zich van geen kwaad bewust vervolgt hij de
psalm.
'Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg' (vs. 23,24).
Zo spreek je niet als je niet helemaal zeker van je zaak bent. Integendeel, open en eerlijk staat de dichter voor de Here en
is niet bang voor zijn keurende blik. Hij geeft blijk van een grote vertrouwdheid en verbondenheid met de Here, die niet te
combineren vallen met een slecht of bezwaard geweten. Héél de psalm is trouwens in dezelfde vertrouwelijke, innige en
tere toonsoort gedicht. Hier spreekt een mens die weet, dat hij voor de hoogste Rechter staat. Een Rechter die hem
doorgrondt en tot in zijn diepste diepte kent (vs. 1-6). Voor wie je je nergens verbergen kunt (vs. 7-12). Een God die met
intense aandacht en liefdevolle zorg zijn leven al leidde vanaf het allereerste begin, diep weg in de schoot van zijn moeder
(vs. 13-18).

Vloek
Hoe kun je dan ooit zulke woorden vol haat neerschrijven? Zo openlijk voor de Here, die toch wil dat je je naaste liefhebt?
Is dat niet al te gedurfd? Eigenlijk moet je hier ook de voorgaande verzen bij betrekken. Want voordat de dichter zijn
haatgevoelens onder woorden brengt, zegt hij onmiddellijk daarvoor eerst nog iets anders.
'O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht
- gij, mannen des bloeds, wijkt van mij -
die arglistig tegen U spreken
en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders' (vs. 19,20).
Hier bidt de dichter nota bene om de ondergang van goddeloze mensen, waarmee hij te maken heeft. Hij smeekt God hun
zijn wraak te laten ondervinden. De dichter vraagt of Gods vloek over die tegenstanders mag komen. Vandaar, dat een
psalm als deze wel een vloekpsalm genoemd wordt. Van zulke psalmen zijn er meer. Denk bijv. aan Ps. 7; 35; 58; 69; 83;
109 en 137. Onder een vloek versta ik hier een verzoek, een gebed tot God, waarin de bidder vraagt of de Here de
vijand, de goddeloze wil oordelen en straffen. Voor dit moment kun je dan een vloekpsalm omschrijven als een psalm



waarin zo'n vloek een belangrijke plaats inneemt. Het is nl. onjuist te denken, dat een vloekpsalm helemaal in zo'n gebed
om Gods wraak opgaat. Dat is bij geen van deze psalmen het geval. De vraag om Gods straf is een element in zo'n psalm,
zij het een belangrijk element.

Vragen
Intussen is het er allemaal niet eenvoudiger op geworden. Eerder komen er nog meer vragen op je af. Mág dat, Gods vloek
en straf over andere mensen afbidden? Moet je daar niet voor terugschrikken? Hier ga je toch een grens over, die je niet
over mág? Hoe verhoudt zich dat tot het liefdegebod van onze Here Jezus? Wat moeten wij vandaag met zulke gebeden
aan? Iemand heeft eens gezegd, dat geen bijbelgedeelte meer verlegenheid en pijn oproept bij de lezer, dan deze passages
uit de psalmen. Niets kan je méér aan het twijfelen brengen ten aanzien van de betrouwbaarheid van Gods Woord, dan de
geest van wraak, haat en onverzoenlijkheid, die uit zulke psalmwoorden spreekt!
Het hoeft dan ook niet te verbazen, dat op bovengestelde vragen verschillende antwoorden gegeven zijn. Ook antwoorden
die uiteindelijk toch niet kunnen bevredigen.

Oplossingen?
Sommigen zeiden: zulke vloekwoorden werden niet door David - het is opvallend hoe boven de meeste vloekpsalmen het
opschrift 'Van David' staat, wat we ook van een dergelijke aanduiding moeten denken - of door de geïnspireerde
bijbelschrijver gesproken. Maar juist door de vijanden van hem. Zíj worden hier geciteerd. Zij richten hun vloekwoorden
en haatgevoelens op de dichter. Op deze manier vallen je vragen weg. Toch kan deze oplossing niet juist zijn. Nergens
worden die vijanden sprekend ingevoerd. Bovendien richt de vloek in op één na alle bovengenoemde vloekpsalmen zich
op meer personen.
Anderen denken: het is niet te ontkennen, dat in deze psalmen soms de meest verschrikkelijke vervloekingen geuit worden.
Dat moeten wel uitdrukkingen van de persoonlijke gevoelens van de dichter zelf zijn geweest. Hij spreekt in eigen
verantwoordelijkheid, zonder dat zijn woorden worden gedekt door het gezag van God zelf. Anders gezegd, was de
dichter c.q. David een beter mens geweest, dan zou hij zich niet zo uitgelaten hebben. Nu kennen wij David, om ons tot
hem te beperken, niet als een haatdragend mens vol persoonlijke wraakgevoelens. Hij weet in dit opzicht juist als geen
ander wat zelfverloochening is (zie bijv. 1 Sam. 24:1-8; 1 Sam. 25:32-35; 1 Sam. 26:7-16 en vele andere plaatsen).
Bovendien, in de psalmen kun je geen onderscheid aanbrengen tussen woorden van mensen en het Woord van de Here,
zonder dat dit expliciet aangegeven wordt. Juist in de psalmen wordt de dichter met al zijn gevoelens in dienst van Gods
openbaring genomen. Verder zegt Hand. 4:25, dat David door de Heilige Geest gesproken heeft. En wat de vloekwoorden
zelf betreft, sommige ervan worden in het Nieuwe Testament met instemming als Gods gezaghebbend Woord geciteerd (zie
Hand. 1:20a; 1:20b; Rom. 11:9,10).
Een derde oplossing gaat wel uit van het goddelijk gezag van de vloekwoorden in de psalmen. Zij veronderstelt: de dichter
richt zijn woorden en gevoelens niet op menselijke tegenstanders. Maar hij gaat tegen geestelijke vijanden te keer (zie Ef.
6:12). Daarmee vervallen de bezwaren. Ook dit antwoord bevredigt niet. Uiteraard valt niet te ontkennen, dat er sprake is
van een geestelijke strijd. Maar de dichter richt zich daarbij toch duidelijk tot mensen van vlees en bloed. Daarvoor zijn de
aanduidingen te concreet (zie bijv. Ps. 35:4,11,12,16 etc.; 58:4; 59:3,8; 69:5,12,13; 83:5-9; 137:7-9; 139:19,20).
Nog weer anders is het antwoord van mensen die het verschil tussen Oude Testament en Nieuwe Testament benadrukken.
Het geestelijk leven in het Oude Testament zou op een lager niveau liggen dan in het Nieuwe Testament. In de nieuwe
bedeling staat, veel meer dan in de oude, de eis tot liefde centraal. Daarom hebben wij de vloekbeden achter ons te laten
en zijn ze niet actueel meer voor ons. Ook deze oplossing is sterk aanvechtbaar. Christus geeft ons in Matt. 5:44 en 22:39
het gebod, onze naaste lief te hebben. Daar wordt in het Nieuwe Testament op andere plaatsen ook een uitwerking aan
gegeven (zie bijv. Luc. 23:34; Hand. 7:60). Maar in dat opzicht is er geen verschil, maar juist een diepe verbondenheid met
het Oude Testament. Denk bijv. aan Lev. 19:17, 18 en 34. Christus wijst daarnaar terug. Vergelijk ook schriftgegevens als
Ex. 23:4, 5; Job 31:30; Spr. 17:9; 24:17, 18; 25:21, 22. Die liefde vindt haar hoogtepunt in het werk van de knecht van de
Here, zoals in Jes. 53 beschreven wordt. Aan de andere kant weet ook het Nieuwe Testament te spreken over de wraak
en toorn van de Here, Hand. 5:1-11; 13:10, 11; 2 Tim. 4:14; Openb. 18:20-19:5. En nog afgezien van de vloekpsalmen
die met instemming aangehaald worden, tref je ook in het Nieuwe Testament vloekbeden aan: 1 Kor. 16:22; Gal. 1:9;
Openb. 6:9, 10.
Tenslotte zijn er verklaarders die zeggen dat de vloekwoorden moeten worden opgevat als profetie. Het zijn voorzeggingen
van wat God in de toekomst zal gaan doen. Op deze manier hoef je de psalmdichters geen onverzoenlijke en haatdragende
taal te verwijten en verdwijnt (gedeeltelijk) de moeite die je daarmee hebt. De woorden komen alleen voor de
verantwoordelijkheid van God. Dit antwoord bevredigt evenmin. Wel is het zo, dat verschillende vloekwoorden een
wijdere strekking blijken te hebben. Daarom kunnen ze ook worden aangehaald en toegepast in het Nieuwe Testament.



Toch zijn ze allereerst van toepassing op een situatie die de psalmdichter zelf mee moet maken. Geïnspireerd door Gods
Geest spreekt hij ze uit aan het adres van mensen uit zijn omgeving. De taal en de concrete aanduidingen laten niet toe, dat
men deze woorden alleen kan laten slaan op de (ver verwijderde) toekomst.

Gods zaak
Zo blijven de vragen op je afkomen! Wat moet je dán met zulke afschuwelijke uitspraken in de psalmen aan? We zullen
moeten proberen het antwoord in een andere richting te zoeken. Daarbij is van belang oog te hebben voor de tijd waarin
deze psalmwoorden gesproken zijn. De tijd van de oude bedeling. Gods koninkrijk hier op aarde bestond toen uit een
bepaald volk, dat in het land Palestina binnen duidelijk zichtbare grenzen leefde, onder een eigen koning. Wie grenzen
heeft, moet ook rekenen met grensconflicten, met oorlog. Altijd doemen er wel vijanden op, die je van de aarde willen
wegvagen. Dan moet je vechten. Voor Góds volk, Góds land, voor de koning die Gód heeft aangesteld. Op zo'n moment
is er geen ruimte meer voor geduld en voor liefde, die zo'n aanval bedekt. Dan is het tijd voor lik-op-stuk beleid en voor
vergelding. Niet uit persoonlijke rancune, maar ter bescherming van Gods werk en eer.
Zo gaat dat tegenover vijanden van buitenaf, maar ook van binnenuit. Wie een bedreiging vormt voor de koning - niet voor
niets hebben veel vloekpsalmen het opschrift 'Van David' - wie hem ten val wil brengen en zijn positie wil ondergraven, die
komt aan Gód. De koning moet de heerschappij van God in Kanaän gestalte geven. Zo'n aanval op de gezalfde van de
Here heeft meteen gevolgen voor heel de sociaal-maatschappelijke werkelijkheid. Straf en vergelding kan dan niet tot het
leven alleen in tempel of synagoge beperkt worden. En wie het samenleven binnen Gods volk in Kanaän probeert op te
breken door grof geweld, bloedvergieten en uitbuiting, die bruuskeert de Here. Die komt aan zijn recht, dat Hij stelt onder
zijn gezalfde en aan zijn eer! Die frustreert ook het recht van zijn naaste, dat deze uit de hand van de Here ontvangen mag.

Grenzen
Als je dit bedenkt, gaan de vloekbeden heel anders functioneren. In de bedeling van het Oude Testament was het
Koninkrijk van God zo ongelooflijk kwetsbaar. Zo kwetsbaar als een koning in een klein landje in het oude nabije oosten
van toen maar kon zijn. En kwetsbaar was de samenleving van allemaal burgers, die elkaars broeders en zusters waren.
Hoe gemakkelijk kon het werk van God en de vrede die je in zijn koninkrijk mag beleven, stuklopen op vijanden en
goddelozen van buitenaf, maar net zo goed van binnenuit.
Kon je in die omstandigheden op een gegeven moment vloekbeden dichten? Ja! Maar niet zomaar. Een aantal grenzen
wordt dan nauwlettend in de gaten gehouden.
- Vloekbeden worden niet uitgesproken uit persoonlijke rancune of om zelf wraak te nemen (Job. 31:30). Het gaat de

dichter steeds om de zaak van God, waarin hij zich betrokken weet, en niet om eigen zaakjes uit te vechten. Afschuw
over zonde en kwaad motiveert hem en de liefde voor het recht van God, waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt. Hij
laat bovendien de wraak aan God over (Rom. 12:19; Hebr. 10:30). Daar wacht hij op, daar bidt hij om.

- Vloekbeden worden uitgesproken tegen vijanden en goddelozen. Dat zijn mensen, vaak kinderen van God, die tot het
uiterste gaan en van geen bekering willen weten.

- Doel van vloekbeden is uiteindelijk niet de wraak op goddelozen. Maar het herstel van de vrede en het recht onder Gods
heerschappij en de verlossing van verdrukten.

- Doel is ook de naam van de Here van alle blaam te zuiveren, zodat mensen Hem zullen kennen. Ten diepste gaat het om
de eer van onze God (bijv. Ps. 7:18; 35:27; 58:12; 83:19).

Keuze
Zo is het ook in Ps. 139. De naam van de Here is in geding (vs. 19). Het gaat om mensen die God haten. Ze vermoorden
hun broeders (vs. 18). Ze doen juist die dingen, die de Here haat (vergelijk Ps. 5:5-7 met 139:19,20).
Kón het, in die omstandigheden zulke mensen haten? Ja! Want God haat hen. Mócht het? Ja, het was God zelf, die de
dichter zulke scherpe woorden t.a.v. zijn naasten liet spreken. Móest het? Ja, ook dat! De haat van je naaste tegenover
God kon je uiteindelijk in zo'n dilemma brengen, dat je voor een keuze kwam te staan. De liefde voor de Here gaat dan
boven die voor je naaste uit (Matt. 22:37,38).

En wij?
Maar hoe zit het met ons, mensen van de nieuwe bedeling? In principe niet anders. Maar er is wel verschil tussen toen en
nu. Is er verschil in vijandschap? Nee, dat niet. En toch zullen wij veel minder snel toe zijn aan het gebruiken van
vloekbeden, dan de psalmisten indertijd. Met de komst van de Here Jezus is er een andere tijd aangebroken voor Gods
volk. Niet een tijd van liefde, tegenover een tijd van wraak vroeger. Maar Gods volk leeft niet meer binnen nationale
grenzen. En intussen heeft Christus de vijanden beslissend verslagen. Geen macht ter wereld, die zijn gemeente nu nog



overweldigen kan. Omdat Gods Koninkrijk veel minder kwetsbaar is geworden, is er meer ruimte gekomen voor
naastenliefde en geduld. Christus zelf zit als Gods gezalfde onaantastbaar in de hemeltroon! De vijandschap zal groot zijn en
intens toenemen. Maar niets kan nu Gods werk nog verhinderen.
De ruimte voor liefde voor je naaste is dus sterk vergroot. Vandaar dat Jezus kan zeggen: 'Hebt uw vijanden lief en bidt
voor wie u vervolgen.' Hij motiveert dit door wat zijn Vader doet: 'Want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en
laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen' (Matt. 5:43-45). Zo lang Vader voor zijn vijanden zorgt, zo lang
moeten wij hen liefhebben.
Komt daar dan geen einde aan? Jazeker wel! De zorg van de hemelse Vader voor zijn vijanden kan lang duren, heel lang.
Maar het hééft een grens. In de woorden van Christus valt het accent op Gods lankmoedigheid. Maar goed beschouwd,
geven ze tegelijk een beperking aan. Vaders zorg voor hen houdt uiteindelijk een keer op. Dan wordt de zon voor hen een
verzengend vuur en de regen een alles verwoestende vloed. Of dan kan geen zon of regen voor hen meer een zegen zijn. Er
is geen weg meer terug. Je kunt lang om de bekering van je naaste, je vijand moeten bidden. Maar God stelt ook een
grens. Een grens die individueel verschillend kan liggen. Voor Farao was er op een gegeven moment geen weg meer terug,
toen het voor andere Egyptenaren nog niet te laat was (Ex. 10:29). Vergelijk daarvoor 1 Tess. 2:16; (2 Tess. 2:10); 2 Tim.
4:14; 1 Joh. 5:16; 1 Kor. 16:22; Gal. 1:9. God zelf maakt het bidden je op een gegeven moment onmogelijk (Openb.
15:8).

Consequentie
Kán het, je naaste vervloeken en zelfs haten? Ja - ik zeg het met een enorme schroom, met een kloppend hart in mijn keel,
maar niettemin duidelijk. Ja, het kan er uit-ein-de-lijk van komen! Maar volg dan nauwlettend het voorbeeld van de
psalmisten uit het Oude Testament! Ga geen grenzen over, die zij in acht namen. En denk aan de enorme ruimte voor de
naastenliefde, die er in de nieuwe bedeling gekomen is.
Mág het, je naaste vervloeken en zelfs haten? Bedenk dat je niet de geïnspireerde bijbelschrijver bent. Heb door dat je een
feilbaar en zondig mens bent. Maar er kan een moment komen, dat het - in Gods kracht - mag.
Móet het ook, je naaste vervloeken en zelfs haten? Als je voor het dilemma staat. Het kan uiteindelijk zover komen, dat de
haat tegen je naaste de uiterste consequentie van je liefde voor de Here is.

Men zegt: je moet personen en zaken goed van elkaar scheiden. En het is waar! Maar al te waar. En toch heeft ook dat
een gréns!

Gespreksvragen
1. Ga na of het oudtestamentische woord haten steeds dezelfde betekenis heeft als in het Nederlands. Zo niet, heeft dat

gevolgen voor de uitleg van Ps. 139:21,22?
2. In het bovenstaande is sterk het verschil in bedeling benadrukt tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. Bent u het

daarmee eens? Zo niet, hoe kijkt u zelf tegen vloekbeden aan?
3. Zijn er grenzen te stellen aan onze liefde tot de naaste? En een grens, waarachter vloekbeden geoorloofd en soms

geboden zijn? Waar liggen die grenzen?
4. De psalmdichter uit in Ps. 139:21,22 zijn heilige verontwaardiging over Gods vijanden. Wat vindt u van deze

onverdraagzaamheid tegen goddelozen? Hoe gaat u daar zelf mee om?
5. Is de tweede bede van het Onze Vader eigenlijk ook niet een vloekbede (zie HC vr./antw. 123)? Wat heeft vr./antw. 52

met ons onderwerp te maken?
6. De slotzin bevat een stelling. Bent u het eens met deze stelling? Waarom wel? Waarom niet?


