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Deze Psalm (74:1) en met name deze woorden bevatten de droeve klaagzang van de kerk over haar diepe 

ellende, tezamen met haar ernstige klagen tot God over de oorzaak. Er zijn twee dingen waarover de kerk in 

deze woorden met God smeekt. Ten eerste, de diepte van haar ellende; ten tweede de nabijheid van haar 

relatie. 

 

1. De diepte van haar ellende. Er waren drie dingen in haar ellende die het voor de kerk een zware last 

maakten: ten eerste, de wortel van deze ellende: en dat was Gods toorn: “Waarom zou uw toorn roken” enz. 

Ten tweede, de mate van deze ellende. God was niet slechts toornig, hij rookte in Zijn toorn. Ten derde, de 

duur van deze ellende; het duurde zo lang dat het leek alsof God hen in eeuwigheid verstoten had. 

 

2. De nabijheid van haar relatie: “Tegen de schapen Uwer weide”. Alsof zij hadden moeten zeggen, Heere, 

als Gij dit met Uw vijanden had gedaan, zou dat geen verbazing wekken. Als Gij Uw toorn had uitgestort 

over de vaten des toorns dan was het niet zo erg geweest. Maar wat! Wilt Gij Uw zwaard trekken tegen de 

schapen Uwer weide? Het zou geen wonder zijn als Gij het vette en sterke neemt en Uw oordelen over hen 

uitstort; maar wilt gij dit doen met Uw schapen? 

 

Ik mag verscheidene leerstukken aan deze woorden onttrekken, zoals als eerste leerstuk: dat Gods volk Zijn 

schapen zijn. Tweede leerstuk: dat God zeer toornig kan Zijn op Zijn eigen volk, op Zijn eigen schapen. 

Derde leerstuk: dat wanneer God toornig is op Zijn volk, het hen nuttig is om zorgvuldig naar de oorzaak 

daarvan te zoeken. Vierde leerstuk: dat wanneer Gods volk in ellende verkeert, dit volk dat moet opmerken 

en diep moet worden getroffen door Zijn toorn, de oorzaak van die ellende. Vijfde leerstuk: Dat Gods volk in 

die ellende meer door die toorn geraakt is of zou moeten zijn dan door de eigen smart. Dit is waar de kerk 

over klaagt: ze klaagt niet omdat zij smarten lijdt, maar omdat Hij vertoornd was, dat was wat hen het meest 

raakte. Zesde leerstuk: dat Gods volk geneigd is bange gedachten over God te hebben wanneer zij diep in de 

ellende zitten. God was toornig op Zijn volk en hun hart werd bang in hen, alsof God Zijn volk 

daadwerkelijk in eeuwigheid verstoot. Zevende leerstuk: dat God zo lang en zo zeer toornig kan zijn op Zijn 

volk dat het voor het verstand lijkt alsof ze in eeuwigheid verstoten zijn. Achtste leerstuk: dat, hoewel het 

volk van God niet murmureert tegen Zijn handelen, het wel nederig tegen Hem klaagt over de oorzaak ervan. 
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