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ALDAAR! 
 

 
Schriftgedeelte: Psalm 76 

 

 
 
Aan het begin van deze Psalm is er een strijd, een vreselijke strijd - het breken van de vurige 
pijlen van de boog, het schild en het zwaard, en het is een heerlijke overwinning voor het 
volk van God. Ik weet niet of u het opgemerkt hebt terwijl we de Psalm doorlazen, maar de 
psalmist doet werkelijk een zeer verbazingwekkende verklaring. Hij spreekt van Sion, het 
huis van God, Sion, de kerk van God, Sion, de tempel van God en hij zegt: Aldaar heeft Hij 
verbroken de vurige pijlen van den boog, het schild en het zwaard en den krijg. Sela. Met an-
dere woorden, de psalmist zegt dat de strijd niet werkelijk op het slagveld was gewonnen; 
het was gewonnen door de gebeden van Gods volk in Gods huis. 
 
Nu, als u slechts op deze woorden let, zijn het enkele van de meest opmerkelijke woorden in 
de Psalmen. Het is geen wonder dat de psalmist later zegt: Sela. Denk er eens over na! God 
is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël. En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion. 
Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van den boog, het schild en het zwaard en den 
krijg. Sela. En dat is nu precies waar het mij vanavond om gaat aan het begin van onze ge-
bedssamenkomst, voordat u in het openbaar of persoonlijk in het gebed gaat: dat het in 
Gods huis is alwaar de strijd gewonnen wordt, de overwinningen verkregen worden, waar 
gebeden verhoord worden, waar de naam des Heeren geëerd en verheerlijkt is geworden, 
waar verlossing geschonken is aan Zijn volk, waar aan hen sterkte gegeven is naar de be-
hoefte van elke dag, waar in al hun behoeften is voorzien. Aldaar. Die arme, verachte, bid-
dende vrouw, die struikelend naar het huis van God gekomen is. U weet niet wat voor gevolg 
haar gebeden hebben. Aldaar. 
 
Laat me u een heel eenvoudige en duidelijke illustratie hiervan geven uit de Heilige Schrift 
(en er zijn uiteraard nogal wat meer). Ik denk aan die tijd toen Sanherib kwam met zijn reus-
achtig en wreed Assyrische leger en Jeruzalem belegerde. Nu, het was een onmogelijk geval. 
Het leek erop dat Gods volk ten val zou gebracht worden; zij zouden verslagen worden. We 
lezen niet dat Hizkía ooit naar het slagveld ging, maar hij behaalde de overwinning. Wij lezen 

1 Een psalm, een lied van Asaf, voor den op-
perzangmeester, op Neginôth. 
2 God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in 
Israël. 
3 En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion. 
4 Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen 
van den boog, het schild en het zwaard en den krijg. 
Sela. 
5 Gij zijt doorluchtiger en heerlijker dan de 
roofbergen. 
6 De stouthartigen zijn beroofd geworden; zij 
hebben hun slaap gesluimerd; en geen van de dap-
pere mannen hebben hun handen gevonden. 
7 Van Uw schelden, o God Jakobs, is tezamen 
wagen en paard in slaap gezonken. 

8 Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aan-
gezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af? 
9 Gij deedt een oordeel horen uit den hemel; 
de aarde vreesde en werd stil, 
10 Als God opstond ten oordeel, om alle zacht-
moedigen der aarde te verlossen. Sela. 
11 Want de grimmigheid des mensen zal U 
loffelijk maken; het overblijfsel der grimmigheden 
zult Gij opbinden. 
12 Doet geloften en betaalt ze den HEERE uw 
God, allen gij die rondom Hem zijt; laat hen Dien Die 
te vrezen is, geschenken brengen; 
13 Die den geest der vorsten als druiven af-
snijdt, Die den koningen der aarde vreselijk is. 
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zelfs niet dat hij buiten de stadsmuren ging, maar in plaats daarvan ging hij tot Gods huis, en 
u kunt zijn gebed lezen, zijn gebed dat de overhand verkreeg. Aldaar heeft Hij verbroken de 
vurige pijlen van den boog, het schild en het zwaard en den krijg. Aldaar, in antwoord op 
Hizkía’s gebeden. Er was niets wat Hizkía kon doen, niets wat Juda kon doen, maar God is 
bekend in Juda. Maar er was veel wat de Heere kon doen. Hij had het vermogen, Hij had de 
genade en het was hun niet nodig om een slag te leveren. De volgende morgen waren er 
honderd vijf en tachtig duizend dode lichamen rond de muren van Jeruzalem. Dit is gebed 
dat in oordeel verhoord is zowel als gebed dat in genade verhoord is. Maar mochten we 
werkelijk geloven wat wij geloven! 
 
Vergeet niet dit Sela aan het eind. U moet stilstaan en nadenken. U moet niet gehaast verder 
gaan. Wanneer u met vrezen vervuld bent, is er hier de wezenlijke waarheid dat er een troon 
der genade is, dat er een met bloed besprenkeld verzoendeksel1 is. Er is een almachtige God 
op de troon, er is een Zaligmaker die tussenbeide staat als de Middelaar in met bloed be-
vlekte klederen. En het is aldaar in Gods huis en in uw eigen woning, uw gezinsaltaar, soms 
in uw slaapkamer, en de troon der genade, het met bloed besprenkelde verzoendeksel, de 
plaats waar Hij wacht om gebeden te verhoren. 
 
En dit is een heerlijk woord: aldaar. Aldaar - dat is de plaats. Dat is waar dingen worden ver-
anderd. Dat is waar opmerkelijke dingen plaatsvonden. Dat is waar zij begonnen. Dat is waar 
hun oorsprong is, bij een goede, genadige en almachtige God. Aldaar. Aldaar in Sion, niet 
buiten op het slagveld. 
 
Het was precies hetzelfde als met Mozes toen Israël met Amalek streed. De strijd woedde, 
maar het is zeer duidelijk dat het alles afhing van deze man Mozes boven op de berg die 
voorbede deed. Het was aldaar dat de Heere hen de overwinning gaf. 
 
Welnu, dit sela en dit aldaar. Het is waar het mij vanavond om gaat. Mocht u in staat zijn om 
er aan te denken en moge u in staat zijn om er over te bidden. 
 

* * * 
 
Deze meditatie werd gehouden in de Bethelkerk, Luton, door dhr. B.A. Ramsbottom, op 
maandag 2 maart 2015. 
 
 
 Vermaning tot gebed, 1 Thess. 5:17. 

William Cowper (1731-1800); Gadsby’s Hymn 394. 
 

Welke verscheidene verhinderingen ontmoeten wij, 
In het komen tot het verzoendeksel! 
Toch, zij die de waarde van het gebed kennen, 
Wensen maar daar vaak te mogen zijn. 
 
Gebed doet de verduisterde wolk teruggaan, 
Gebed beklimt de ladder die Jakob zag; 

                                                
1 In het Engels: genadestoel, een woord dat u ook in de kanttekeningen terug kunt vinden. 
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Geeft oefening aan geloof en liefde; 
Brengt elke zegen van boven. 
 
Belemmerd gebed, we houden op met strijden; 
Gebed maakt de wapenrusting van een Christen schitterend; 
En satan beeft als hij ziet 
De zwakste heilige op zijn knieën. 
 
Terwijl Mozes met wijduitgebreide armen stond, 
Werd de goede afloop aan Isrels zijde gevonden; 
Maar als, door vermoeidheid, zij faalden, 
Op dat moment kreeg Amalek de overhand. 
 
Hebt u geen woorden? O, bedenk opnieuw; 
Woorden vloeien vlug wanneer u klaagt, 
En vullen het oor van uw medeschepselen 
Met het droeve verhaal van al uw zorgen. 
 
Als de helft van de aldus ijdel besteedde adem, 
In smeking tot de hemel gezonden was, 
Dan zou uw vrolijke zang vaker zijn, 
“Hoor, wat de Heere voor mij gedaan heeft.” 
 
 
 
 


