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Preek over Psalm 93 
- Schildwolde, 17 augustus 2014 
- Kees van Dusseldorp 

 
Liturgie: 
Votum en groet 
Ps.2:1,4 
Wetslezing  
Ps.130 
Gebed  
Lezen: Ps.93 
 Openb.6:1-8  
 Jes.51:9-16 
Ps.80:1,10 
Preek: Ps.93 
Ps.93 
Gebed  
Collecte  
Ld.284 
Zegen  
 
Thema & verdeling: 
 
De HEER is Koning!  
Hij is de 
 kracht achter de wereld 
 majesteit boven de wereld 
 bron in de wereld 
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Gemeente van Christus. 
 
Ik kan me geen zomervakantie herinneren waarin er zoveel in de wereld gebeurde. Oorlog in de 
Gaza-strook, waarbij we ons betrokken voelen vanwege onze verbondenheid met Israel. Oorlog 
in Oost-Oekraïne, waarvan we de gevolgen hebben gemerkt in de afschuwelijke crash van 
vlucht MH17 en de nasleep ervan. Oplopende spanningen met Rusland, die door veel bedrijven 
in ons land gevoeld wordt. Het redeloze geweld van de islamitische terreurorganisatie IS in 
Noord-Irak, die bloedbaden hebben aangericht onder christenen, yezidi’s en alle mensen die 
niet voor 100% hun extreme geloof delen. En ondertussen raast het ebola-virus door Afrika. Er 
gebeurt deze zomer veel in de wereld. En links of rechts is er een connectie met ons leven. En 
leeft er zorg, bewogenheid, boosheid of misschien wel angst. 
 
Voor een christen roept het vragen op. Kun je wel genieten van een vakantie, als de wereld in 
brand staat? Waar was God, toen die 300 onschuldige mensen in het vliegtuig zo plotseling de 
dood vonden? Wat moet je vinden van anti-semitische uitspraken in ons land? Wat kun je zeg-
gen tegen broeders en zusters die in hun nood het uitschreeuwen? Hoe praat je over terroris-
ten, moslims, seperatisten en russische politici?  
 
Als gemeente van Christus zijn wij bij elkaar. Om te bidden tot God. Om te luisteren naar de 
Heer. Om geborgenheid te zoeken, wijsheid te vinden en bevrijding te ervaren. God heeft alles te 
zeggen over onze wereld. In Openb.6 worden ons de machten van Gods oordeel getoond, de 
paarden van oorlog, nood en dood. We zien ze stuk voor stuk in onze wereld opduiken. En dat 
zeg ik niet om een eindtijdgevoel op te roepen. Maar om duidelijk te maken dat onze werkelijk-
heid al in de Bijbel beschreven is. En dat het kennelijk niet buiten God om gaat.  
 
Als de wereld in brand staat, voel je de hitte in de kerk. De kerk leeft immers in de wereld. U en 
ik leven in deze wereld. Dat geeft ons een dubbele pet. Als als hemelburgers hebben we reden 
om in de kerk te komen en God te loven voor de blijde boodschap van Jezus Christus. Als we-
reldburgers voelen we de ellende en smeken we om zijn ontferming. We hebben het licht van 
God nodig, omdat we in deze wereld leven. 
 
De kerk leeft in de wereld. Wij maken mee wat er gebeurt. En zo zoeken we God. Zonder God 
wordt het nog veel ingewikkelder. Hij ziet wat er gebeurt. Hij maakt zich kwaad over moorder-
naars, onrechtvaardigen en huichelaars. Het is zijn wereld. De wereld die Hij zo lief heeft gehad, 
dat Hij zijn Zoon heeft gegeven. Vanmorgen wil ik met zoeken naar de verhouding tussen God 
en zijn wereld. Dat doen we door te overwegen wat er in Ps.93 staat.  
 
DE HEER IS KONING. HIJ IS DE 
1. KRACHT ACHTER DE WERELD 
2. MAJESTEIT BOVEN DE WERELD 
3. BRON IN DE WERELD 
 
 
1. DE HEER IS DE KRACHT ACHTER DE WERELD. 
 
24 uur per dag krijg je foto’s, berichten, informatie en meningen. Over alles wat er gebeurt. En 
toch krijg je in veel gevallen geen goed beeld. Foto’s worden gemanipuleerd of uit hun verband 
gerukt. Berichten spreken elkaar tegen. Informatie heeft de kleur die de boodschapper eraan 
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wil geven. En meningen krijg niet bij elkaar. Veel dingen zullen we nooit echt weten. En tegelijk 
laat het nieuws ons niet los en rolt het ons huis in. Gebeurtenissen hebben gevolgen. Landen en 
volken zijn met elkaar verweven. Economisch, religieus, medisch, politiek, militair. Je zou zeg-
gen dat als we meer weten, dat het leven er dan ook overzichtelijker op wordt. 
 
Die overzichtelijkheid is er slechts als je let op grote lijnen. Als je een wereldkaart in grote vlak-
ken inkleurt met drie kleuren: de voorstanders, de tegenstanders en de twijfelaars. Dan heb je 
een duidelijk overzicht, waarbij alle details wegvallen. Maar in die details leven wij. De details 
van onze contacten, onze cultuur, onze leefwereld. Daarom is voor de mensen de wereld tegelijk 
groot en onoverzichtelijk. Er komt zoveel op je af. Er staan zoveel mensen om je heen. En ieder 
mens is uniek en heeft zijn eigen levensverhaal. En alles vraagt om aandacht. Probeer maar eens 
één dag op te schrijven wat je hebt gedaan, gezegd en gedacht. Hoe ingewikkeld is het leven! 
 
Maar of je de wereld nu overzichtelijk vindt, of juist een onontwarbare kluwen, je hebt er geen 
invloed op. Het lijkt allemaal als vanzelf door te draaien. De wereld bestaat gewoon. En of het nu 
ordelijk of chaotisch verloopt, de trein stopt niet. De tijd tikt verder. En het leven gaat maar 
door. Sommige ontwikkelingen zijn te beïnvloeden. Maar wie zal dat doen? Andere processen 
lijken niet te keren. De wereld draait door. Automatisch. 
 
Automatisch? Dat is toch een vergissing, leren we uit Ps.93. Want de wereld staat vast, omdat de 
Heer zichzelf met hoogheid en macht heeft bekleed en omgord. God heeft zijn uniform aan. Hij is 
aan het werk. Dat de wereld blijft bestaan, is te danken aan Gods kracht. Dat de aarde blijft 
ronddraaien, komt alleen maar door Gods leiding. Dat de geschiedenis verdergaat, heeft als eni-
ge oorzaak Gods regering. De Heer regeert. Daarom staat de wereld vast. Zij wankelt niet, zegt 
de psalmist. De samenleving, de maatschappij, de natuur, landen en volken, alles bestaat omdat 
God het draagt. 
  
Psalm 93 is een koningspsalm. Dat heeft ongetwijfeld te maken met een koning op Davids troon 
in Jeruzalem. Misschien werd het lied gezongen als een nieuwe koning de troon besteeg. Mis-
schien is het een feestlied ter ere van een jaarlijkse koningsdag, zoals wij die ook kennen. Wat 
gaat er een prachtig getuigenis van uit, als koning en volk op zo'n dag samen zingen: “De Heer is 
onze koning. Niet wij, maar Hij heeft de macht. Niet wij, maar Hij regeert. Over Israel en over de 
hele wereld.” Er gebeurt niets vanzelf of automatisch. 
 
De Heer is koning. Ook over regeringsleiders en parlementen. Ministers zijn in ons land geko-
men en gegaan en dat zal nog wel even doorgaan. Onze koning zal eens worden opgevolgd. Ook 
Obama  en Poetin zullen eens aftreden en worden vervangen. Maar de Heer blijft. Hij regeert de 
mensen, soms stuurt Hij bij als het nodig is, soms geeft Hij het kwaad verbijsterend veel ruimte, 
maar altijd houdt Hij de touwtjes in handen en zorgt Hij voor zijn kinderen. Hij is de drijvende 
kracht achter de gebeurtenissen in onze wereld. 
 
De wereld blijft niet uit zichzelf bestaan. Dat komt omdat de wereld ook niet uit zichzelf is ont-
staan. De God van de leiding, is dezelfde als de God van de wording. Hij heeft alles gemaakt. Wat 
wij zien is niet toevallig gekomen, maar door de Heer tot bestaan geroepen. En in de werkelijk-
heid komt Gods roeping naar je toe. Als Hij de kracht heeft om mensen en wereld te scheppen, 
zou Hij dan niet de kracht hebben om mensen en wereld te regeren?  
 
In de joodse erediensten is Ps.93 gekozen als psalm van de voorsabbat. De psalm die werd ge-
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zongen op de zesde dag van de week, de dag voor de sabbat. En dat is een mooie keuze. Er ligt 
een verwijzing in naar de zesde scheppingsdag, waarop de Heer de wereld van bewoners heeft 
voorzien. Voordat we het risico lopen om te roemen in mensen, of in de menselijke samenle-
ving, werd deze psalm aangeheven: De Heer is koning. Dat is een goede voorbereiding op de 
rust! Dat brengt ook rust. De wereld staat vast, want de Heer regeert. Niet onze kracht, niet onze 
inzet, niet onze energie, maar zijn hand! 
 
Onze wereld draait verder. Soms lijkt het of mensen de dienst uitmaken: Hoe reageert Poetin? 
Welke besluiten neemt Europa? Soms lijkt het of dingen niet bij te sturen zijn. Maar Gods 
Woord leert ons dat het zo niet ligt. Het is de Heer die de kracht achter de wereld is. En Hij re-
geert met een doel. Ook door Islamitisch kalifaat of een Russisch wereldrijk loopt het Hem niet 
uit de hand en worden zijn plannen niet verhinderd.  
 
En die plannen zijn ons bekend. God houdt de wereld in stand om zijn koninkrijk te voltooien. 
Hij werkt aan een samenleving, waarin niet alleen Hij koning is, maar waarin ook Jezus Christus 
als koning wordt erkend. De wereld bestaat, omdat God het hemelrijk op aarde aan het opbou-
wen is. De mensenmaatschappij blijft in beweging, omdat de Heer een samenleving van gelovi-
gen aan het voorbereiden is. 
 
Wat er ook gebeurt in de wereld, de gebeurtenissen zijn gebonden aan Gods doel. Dat de wereld 
in stand wordt gehouden is geen doel op zichzelf. De Heer regeert met beleid en met een duide-
lijk einddoel. En de wereld zal dat doel bereiken. Mensen en volken wisselen elkaar af als golven 
van de zee. Het schip van Gods koninkrijk gaat door en nadert gestaag zijn bestemming. 
 
De Heer is koning. Met macht is Hij bekleed. Daarom wankelt de wereld niet. Niet omdat de pij-
lers onder deze wereld van roestvrijstaal zijn. Maar wel omdat de hand van God de dragende en 
drijvende kracht achter de wereld met alle mensen en gebeurtenissen is. Kent u dat logo van 
‘een beter milieu begint bij jezelf’? Een aardbolletje dat in twee handen ligt. Bedoelt zijn jouw 
handen. Maar is ook een mooi beeld van Gods handen om de aarde. Zijn handen dragen niet al-
leen de wereld, maar nemen die ook mee naar het doel. Het rolt Hem niet uit de hand. Ondanks 
alles, en zelfs als het kwaad je persoonlijk hard treft, geeft het toch rust. De Heer is de kracht 
achter de wereld. Want Hij is koning.  
 
 
2. DE HEER IS DE MAJESTEIT BOVEN DE WERELD.  
 
God heeft de wereld lief. Kijk maar naar Jezus Christus, die Hij naar de wereld zond om mensen 
te redden. Maar de wereld heeft God niet lief. Integendeel. De wereld die door Gods Woord ge-
schapen is. De wereld die door Gods kracht gedragen wordt. Het is diezelfde wereld die zich 
tegen de komst van Gods koninkrijk verzet. Het is die wereld die Gods liefde verwerpt. De we-
reld die de Gods schepping kapot maakt, Gods mensen doodschiet en Gods gaven oneerlijk ver-
deelt. 
 
‘De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun 
stem.’ Water heeft een geweldige kracht. Psalm 93 roept met heel veel nadruk roept dat beeld 
voor ogen. Loeiende golven. Enorme vloedgolven. Eens was de aarde woest en doods. Ontem-
bare zeeën en woeste wateren. Duisternis lag over de oervloed. Het zijn vernietigende krachten. 
Die zich verzetten tegen de orde van God. De stromen waarvan Jesaja profeteert: ‘U was het, die 



5 

 

de zee drooglegde, het water in de diepte.’ Maar nog steeds is het bulderen van deze stromen te 
horen. 
 
Welke stromen hun stem verheffen, wordt ons in andere bijbelteksten verteld. De brullende 
stromen zijn volken die over elkaar heenvallen, de onstuitbare krachten van de ontwikkelingen 
in onze wereld, de kolkende bewegingen en botsingen in de wereld, de chaos op aarde. Dat zijn 
stromen die alles meesleuren en wegspoelen wat ze tegenkomen. 
 
Kun je zo naar onze wereld kijken? Ik houd niet van een pessimistische bril. Maar ik moet toch 
zeggen dat er veel in beweging lijkt. Machtsposities verschuiven, volken en culturen komen in 
botsing. Zijn dit de stromen die hun stem verheffen tegen God? Maar het is toch niet allemaal 
bewust tegen christenen gericht? Heeft het vaak niet meer te maken met macht, eer en rijkdom? 
Er zijn toch ook positieve ontwikkelingen? Hoe moet je de dingen in de wereld geestelijk dui-
den? 
 
In psalm 2 wordt ook gesproken over het woelen van de volken en de koningen die oorlog voe-
ren. Dan staat er met zoveel woorden bij: ‘Het is tegen de Heer en zijn Gezalfde gericht.’ Soms 
zie je dat. In de haat tegen de christenen in veel landen in deze wereld. Toch zie je niet in alle 
oorlogen een uitrdukkelijk verzet tegen God. Men noemt het een strijd voor veiligheid of een 
strijd tegen een onrechtvaardig regime. Er zijn veel ontwikkelingen, ook in ons eigen land, 
waarvan je niet kunt zeggen: men maakt bewust plannen om Gods werk tegen te gaan. 
 
Toch is daarmee niet alles gezegd. In psalm 93 staat niet dat die stromen hun stem rechtstreeks 
verheffen tégen God. Er wordt geconstateerd dat alles in beweging is, in chaos verandert en be-
dreigend wordt. Maar wie de psalm leest, komt niet onder de conclusie uit, dat door deze krach-
ten de macht van God wordt ondergraven. Mensen maken zich groot en volken maken zich 
sterk. Grote woorden worden gesproken en de mensen worden bespeeld. En alles en iedereen 
wordt daarin meegezogen. Ook al zou het niet anders kunnen dan door geweld, dan nog ligt 
daarin het risico dat we door het lawaai ook de vrede met God verliezen. Ook al zou het ingrij-
pen rechtvaardig zijn, om onrecht en terreur te bestrijden, dan nog ligt er de valkuil dat be-
zorgdheid de aandacht afleidt van het Koninkrijk van God. 
 
Dat is een risico als je breed kijkt in de wereld. Maar het is ook een bedreiging als je inzoomt op 
je eigen leven. Dat werkdruk leidt tot kerkelijke passiviteit. Dat stress de zondagsrust weg-
neemt. Dat de informatiestromen leiden tot geestelijke leegte. Dat verschillen leiden tot gods-
dienstige oppervlakkigheid. 
 
Het zijn de stromen in onze wereld. Die hun stem verheffen tegen God. Is het een pessimistische 
beschrijving? Een extremistische visie? Ervaart u het als een domper op vertrouwen en enthou-
siasme? De dichter van psalm 93 kijkt er kennelijk toch anders tegenaan. Als je de stromen in de 
wereld niet meer merkt, laat je je dan niet teveel meezuigen? Want wie met de stroom mee-
drijft, die merkt geen weerstand. 
 
Daarom plonst Ps.93 in ons leven. En het rukt je wakker uit het meedeinen. Het scheurt je de 
oogkleppen af. De kerk staat niet naast, maar in de wereld. Van de bewegingen in deze wereld 
kun je jezelf niet bevrijden. Je wordt meegesleurd in de draaikolk. Daar komt nog bij dat iedere 
christen een eigen koers vaart. Waar we elkaar zo nodig hebben, heerst tegelijk zoveel ver-
deeldheid.  
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Heer, waar bent u, in deze wereld? U bent toch niet afwezig? Waar is uw kracht? Zijn wij overge-
leverd aan de machten en krachten op aarde? Zijn wij machteloos in de stromen van onze we-
reld? Nee, horen we in ps.93. Boven het geraas van de wateren is hoog in de hemel de Heer. Hoe 
hoog golven ook reiken, de troon van God kunnen ze niet raken. De Heer is koning. Hij heeft het 
bewezen. Jezus Christus heeft de krachten van de duisternis versalgen. Hij heeft de strijd ge-
wonnen. En Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij staat erboven. Dat is de werkelijkheid. 
 
Christus staat erboven. Hij regeert zijn koninkrijk. Daarvan ben jij een inwoner. Als zijn troon 
vast staat, zal ook zijn Koninkrijk niet wankelen. Dan hoor ik soms de branding beuken. Dan 
merk ik de zuigkracht van de stromen. Ik kan me er niet aan ontworstelen. Ik vermoed iets van 
de golven die nog kunnen komen. En tegelijk ben ik rustig. Want mijn Heer staat erboven. Aan 
hem heb ik mijn leven verbonden. Door hem heb ik God leren kennen. En leef ik in het rijk dat 
geen einde heeft. De Heer is koning, ook in onze wereld. 
 
 
3. DE HEER IS DE BRON IN DE WERELD. 
 
De Heer is de drijvende kracht achter de wereld. De Heer is ook de hoge majesteit boven de we-
reld. Maar psalm 93 spreekt ons ook over de Heer, die de bron is midden in de wereld. Gods ko-
ningschap is is ook in de wereldgeschiedenis. Want de Heer is in onze wereld te vinden.  
 
In onze wereld zijn tekens zichtbaar, tastbaar en hoorbaar van de Heer. ‘Uw uitspraken zijn be-
trouwbaar’, zegt psalm 93. Dat zijn niet de verhalen van mensen, christen of niet. Het is Gods 
woord. Het zijn de woorden van mensen die God inschakelt. Het zijn de beloften van Jezus 
Christus, om op terug te vallen. Het zijn de richtlijnen en de Geest die Hij geeft om orde te 
scheppen. Betrouwbare uitspraken. De waarheid ervan is bewezen in Christus. Het is de heilig-
heid van zijn huis. Als zijn macht en majesteit zo groot zijn, dan is zijn woord betrouwbaar. Het 
is het woord van de Koning. 
 
De Heer is de bron in deze wereld. Hier op onze aarde is Hij aanwezig en is Hij actief. Niet alleen 
schiep Hij de mensen, ook spreekt Hij tot hen. Het zijn woorden van heil. Het is de schat, de 
kostbare parel waarvan Jezus spreekt. Het hemelrijk is niet alleen een koninkrijk van de toe-
komst, maar ook een koninkrijk wat nu al werkelijkheid aan het worden is. Gods woord en Gods 
huis zijn in onze wereld te vinden. Zijn Woord kun je hier lezen en horen. Het evangelie dat in 
de Bijbel naar ons toekomt en door mensen wordt doorgegeven. Het is de gemeente, die bestaat 
uit gelovigen die hun houvast zoeken in de Heer. De gemeente, een sierraad in de wereld van-
wege zijn heiligheid. Zo spreekt ps.93 verrassende taal. 
 
Als de troon van Christus in de hemel onaantastbaar is, dan staat ook zijn woning op aarde vast, 
temidden van de golven. Niet uit eigen kracht, maar omdat het Gods huis is. Een rotsblok in een 
snel stromende rivier valt op. Er is veel schuim en lawaai. Maar het blijft staan, hoe het water 
ook kolkt. Want het is gefundeerd op de rotsbodem. Zo is de gemeente een vooruitgeschoven 
post van het koninkrijk. Die heiligheid heeft ze gekregen van haar Heiland. Die heiligheid is haar 
sierraad. Die heiligheid roept weerstand op.  
 
Hoe heilig is Gods huis? Een gekregen heiligheid in Christus. Zeker. Maar ook een geroepen hei-
ligheid. Je levensstijl als christen. Die van ons samen als gemeente. Een radicale toewijding. Niet 
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als extraatje, maar als noodzaak om christen te zijn in deze wereld. Daar is nog wel een wereld 
te winnen. Juist in een kolkende wereld is de heiligheid van Gods huis haar tot sierraad. 
 
Wat is het belangrijkste voor ons? Dat we Amerika steunen? Dat we demonstreren tegen de ex-
tremisten en terroristen? Dat we bidden om wijsheid voor de machthebbers of hulp voor de 
slachtoffers? De Bijbel wijst ons eerst een andere weg: Draag zorg voor je heiligheid. Blijf ge-
concentreerd op de kern van het leven: je band met God en je leven met Hem. Laat je niet beïn-
vloeden door de mensen die zeggen: ach, maak je niet te druk over je keuzes. Er zijn toch wel 
belangrijker zaken. Psalm 93 roept in een chaotische wereld op tot heiligheid. Heiligheid in le-
vensstijl. Bekering van zonde. Afkeer van onreinheid. Verzet tegen onrecht. Geen genoegen met 
halfslachtigheid. Geen heimwee naar vroeger. Maar volledige toewijding aan de Heer. Kijken 
met de ogen van Christus en dienen met de handen van Christus. Bemoedigen van elkaar en 
samen bidden om de wil van God. Openheid voor het vernieuwingswerk van de Heilige Geest. 
Vanuit het betrouwbare Woord van God. Samen de kerk. Dan heb je geen oogkleppen op voor 
een wereld in brand. Dan heb je gepeild hoe de situatie geestelijk ervoor staat. En dan heb je 
daaruit de conclusie getrokken die Geest ons voorhoudt: heiligheid is de kracht van het hemel-
rijk op aarde.  
 
Hoog in de hemel is de machige Heer. Vast staat de wereld, wat er ook gebeurt. Zo is er houvast 
in deze wereld. Zo is er perspectief in de geschiedenis. Zo is er vrede op aarde. De Heer is Ko-
ning. In zijn koninkrijk wordt je binnengebracht door Jezus Christus. Hij zet je voeten op die 
rots. Hij houdt je vast vanuit de hemel. Hij reikt zijn hand en bevrijdt je de stromen en de stor-
men in deze wereld. En Hij laat niet weer los. Dank zij Christus. 
 
Maak je niet bezorgd. Stel je hoop niet op mensen. Houd vast aan het woord van de Koning. Leef 
in de vrede van het hemelrijk. En richt je op een heilig leven. De Heer is Koning. Heer, vast staat 
uw troon. Tot in lengte van dagen.  
 
Amen. 


