
 
 
Psalm 43 - Zend Uw licht en Uw waarheid 
Leidraad Licht & Waarheid – Connectgroep-avond week 42 

In de serie Licht en Waarheid kijken we naar de genadevolle en heiligende kracht van het Licht dat 

schijnt in ons leven en naar de Waarheid die naar deze wereld is gekomen om leven in overvloed te 

geven. 

1 Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak; 

bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, 

van de man van bedrog en onrecht. 

2 Want U bent de God van mijn kracht. 

Waarom verstoot U mij dan? 

Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld, 

door de onderdrukking van de vijand? 

3 Zend Uw licht en Uw waarheid; 

laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg 

en tot Uw woningen, 

4 zodat ik kan gaan naar Gods altaar, 

naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; 

en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God! 

5 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? 

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 

Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. 



Introductie 
Psalm 43 wordt vaak als het tweede deel van een tweeluik beschouwd, samen met het voorliggende 

hoofdstuk, Psalm 42. Dit is niet verwonderlijk, omdat beide psalmen een uitroep zijn van de 

psalmschrijver over het lijden dat hij doormaakt. 

De Psalm begint in het eerste vers met een uitroep naar God om in te grijpen in de situatie van 

onrecht. Maar, de schrijver ervaart niet enkel onrecht, maar heeft ook het gevoel dat God ver weg is 

in de situatie. Hij wéét wel dat God de God van zijn kracht is (vers 2), maar toch heeft de schrijver het 

gevoel dat God hem heeft verstoten of afgewezen. 

Door omstandigheden in het leven kunnen ook wij dit gevoel hebben. Het maakt niet uit hoe zeer we 

met het verstand weten dat God  van ons houdt, Hij ons heeft uitgekozen, het Zijn genade is, etc. De 

zwaarte die het leven soms met zich mee kan dragen maakt dat ons zicht op God verduisterd is.  

Wat is de sleutel voor de psalmist? Hij vraagt God of Hij Zijn licht en waarheid wil zenden. Het is 

hetzelfde gebed als wat Paulus later zou uitspreken richting de Efeziërs: “Moge uw hart verlicht 

worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de 

heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor 

ons die geloven.” (Ef 1:18,19). Het is een Bijbelse les: is er duisternis om je heen? Vraag God of Hij 

Zijn licht en Zijn waarheid wil zenden, om weer God te kunnen loven en prijzen. 

Het perspectief verandert voor de psalmschrijver. Waar er eerst een focus is op de problemen en een 

vraag aan God om recht te doen in de situatie, kiest de psalmist ervoor om zich te richten op God en 

Hem te vragen te schijnen in de situatie. Jezus zei over zichzelf dat Hij het Licht van de wereld is en 

dat Hij de Waarheid is. In profetische zin, nodigde de psalmist Jezus uit in zijn situatie om zo te 

ervaren, te weten, dat God de God van zijn kracht is, net zoals het gebed van Paulus. 

In het laatste vers is de psalmist een prediker, tegen zijn eigen ziel. Hij roept z’n ziel tot de orde, om 

niet enkel gefocust te zijn op de aardse ellende, maar gericht te zijn op de hemelse realiteit van God, 

op Zijn heilige berg en zijn Woningen. 

Suggestie voor invulling van de avond 
Lees met elkaar Psalm 43. 

Begeleidende discussievragen: 
1. Herkent u zich in de psalmist? Gaat u door een periode van moeilijkheid in uw leven? 

2. Ervaart u God in uw situatie, of voelt Hij ver weg? 

3. Heeft u ervaren wat er gebeurt als u God vraagt om Zijn Licht en Waarheid te zenden. 

4. Kunt u rusten in Gods beloftes, wanneer er moeilijkheden in uw leven zijn? 

5. Kunt u tegen uw gedachten en ziel prediken en deze tot de orde roepen als ze (meer dan 

goed voor u is) gericht zijn op enkel de aardse realiteit en niet op Gods hemelse voorziening? 

Bid deze psalm over elkaar uit en bid net zoals Paulus over elkaar uit dat harten verlicht mogen 

worden, daarmee het perspectief in situaties mag veranderen, naar een perspectief dat kan zeggen 

dat God uw blijdschap en vreugde is (vers 4). 

 


