
EÉN DING BEGEERD (1) 

 

Eén ding heb ik van de HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in 

het huis des HEEREN, om de lieflijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.

      

 

Psalm 27 : 4 

 

Een mens heeft vaak veel verlangens. Nu is de ene mens bescheidener dan de ander, maar eenieder heeft 

zijn of haar verlangens. Wanneer we al onze verlangens zouden opschrijven, wordt het misschien een lange 

lijst. Belangrijke dingen die we verlangen staan bovenaan, minder belangrijke onderaan. Welk verlangen, 

welke begeerte staat er bovenaan op uw en jouw verlanglijst? Waar gaat uw, jouw en mijn hart nu het 

meeste naar uit? Nog steeds naar de dingen van de wereld. Dat gaat niet goed! 

In Psalm 27 ontmoeten we een man die maar één ding begeert. Het is David. Als de man naar Gods hart 

deze psalm dicht, heeft hij het niet gemakkelijk. Vers 2 vermeldt dat hij gezocht wordt om gedood te 

worden. In vers 3 lezen we dat hij achtervolgd wordt en vers 6 laat zien dat hij aan alle kanten in het nauw 

zit. David is volop in de strijd, volop in de moeite, volop in de narigheid. Het is niet duidelijk om welke 

periode uit zijn leven het hier gaat. Calvijn denkt dat David hier als een balling buiten zijn vaderland 

verkeert, gescheiden van zijn vrouw, beroofd van zijn familieleden, zonder enig vermogen. Hij heeft 

Jeruzalem verlaten en is op de vlucht, misschien wel voor koning Saul of voor zijn eigen zoon Absalom. 

Wat verlangt een mens nu het meest in zulke omstandigheden? Als je er zo ellendig aan toe bent, verlang je 

ernaar om  ongestoord  naar  je  familie,  naar  je huis te kunnen gaan. Dan verlang je naar vrede met je 

vijanden.  

Maar in de situatie waarin David verkeert, gaat zijn hart niet in de eerste plaats uit naar deze dingen. Hij 

koestert maar één begeerte: te mogen wonen in het huis des Heeren. Het is een hartstochtelijke, een 

vurige begeerte. 

Als David zegt: ‘Eén ding heb ik van de HEERE begeerd’ is dat geen vrucht van eigen akker, maar is dat wat 

genade vermag. In het paradijs schiep God ons met een begeerte in het hart om onze Schepper te dienen. 

Totdat de zondige begeerte van het eten van de verboden vrucht ons buiten het Paradijs plaatste, buiten 

de gemeenschap met God en dat door eigen schuld. Uit deze val komen alle zondige begeerten voort.  

Omdat Davids grote Zoon, Jezus Christus één ding heeft begeerd, kan David en kunnen allen die de Heere 

mogen vrezen het zeggen: ‘Eén ding heb ik van den Heere begeerd.’ Christus heeft begeerd de wil van Zijn 

Vader te doen. Uit het Vaderhuis daalde Hij af naar een wereld verloren in schuld. Hij begeerde geen 

knieval te maken voor de satan tijdens de verzoekingen in de woestijn. Hij heeft de beker van Gods 

gramschap over de zonde leeggedronken tot de laatste druppel, opdat zondaren, mensen vol zondige 

begeerten, weer met God verzoend kunnen worden. Hierin toont God dat het Zijn begeerte is dat we ons 

bekeren en leven. 

De inhoud van Davids begeerte is dat hij al de dagen van zijn leven mocht wonen in het huis des HEEREN. 

David begeert vurig naar Gods Huis. Hij verlangt om nauwgezet en voortdurend deel te nemen aan de 

eredienst met de andere getrouwe en gelovige Israëlieten. Voor hem is het huis van de Heere meer dan het 

huis van de wereld. Het is hem meer dan het wegnemen van alle moeite, van alle narigheid, van alle ziekte, 

van alle zorgen. Het huis des Heeren is voor hem het een en het al, ongeacht de moeitevolle 

omstandigheden. 

Is Davids begeerte ook al onze begeerte? Dan slaan we geen eredienst over! En als je dat verlangen nog 

mist? Op het gebed en in Zijn huis onder de verkondiging van Zijn Woord wil de Heere door Zijn Geest die 

hartelijke begeerte werken en versterken. 

 


