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Schriftlezing: Psalm 51. Tekst: Psalm 51:12 en 14b 
Thema: David bidt om de reformatie van zijn hart.  
Zingen:Ps. 108:1,2 Ps. 138:1, Ps. 51:5 en 7, Ps. 
119:18 en 86, Ps. 40:5 
 
Hoofdpunten van de preek 
Waar begint de Reformatie? Niet bij anderen ergens 
ver weg, maar in ons hart. David bidt om een nieuw 
hart. Schoonmaken is niet genoeg, binnen de kortste 
keren is hij terug bij af. 
 
Schep mij een rein hart  
Het hart is de motor van ons bestaan, de plek van 
onze verlangens, onze wil, enz.  
 
Hoe komen we met David zover dat we in zonde 
vallen, door te gaan voor je eigen bestaan? Omdat 
ons hart onrein is. Dat drijft u tot de zonde.  
 
Daarom bidt David ‘schep in mij een rein hart.’ Een 
schoon hart, waarmee hij mag ‘binnenkomen’ bij 
God en doet wat Hij wil. Het gaat hier dus niet alleen 
de afwezigheid van zonde, maar ook de 
aanwezigheid van de wil, het verlangen om God te 
dienen. We bidden met David mee. 
 
Laat God dat reine hart in ons scheppen. Alleen God 
kan iets scheppen: eerst was er niets, daarna is het 
er. Een restauratie, facelift of een upgrade is niet 
genoeg.  
 

God doet dat ook! Hij schept reine harten. Jezus 
zegt: jullie zijn rein door het woord dat Ik sprak. 
Ezechiël profeteert: ‘Ik zal u een nieuw hart geven.’ 
 
Vernieuw in mij een standvastige geest 
Een echo van het eerste gebed. Met andere 
woorden vraagt David bijna hetzelfde.  
 
Hij vraagt nu met name om standvastigheid. David 
weet dat ‘kans’ op herhaling zo groot is. Als God 
hem en ons geen standvastige geest geeft, dan val 
ik zo terug in mijn oude patroon van… 
 
Wie is er nog nooit gesneuveld met zijn ‘goede 
voornemens’ of teleurgesteld in zijn radicaliteit. Nu 
zal ik… en binnen korte of lange tijd kom je tot de 
ontdekking dat het weer zover is. 
 
Met onze goede voornemens, trouw en ijvervuur 
redden we het niet. Laat God ons standvastigheid 
geven.  
 
David heeft daarbij nog een heel speciale reden. Hij 
vraagt in vers 14b om ‘ondersteuning met een geest 
van vrijmoedigheid.’ Hoe zal hij anders zijn 
onderdanen weer onder ogen komen én als koning 
naar Gods hart ze leiden in Gods wegen? 
 
Ondersteun mij met een geest vrijmoedigheid, zodat 
ik mag getuigen van Gods genade voor de grootste 
van de zondaren. Wie bidt dat niet mee? 


