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Psalm 12 

1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De achtste’. 

Vers 1 van Psalm 12 is al besproken in het vorige hoofdstuk, omdat dit vers wellicht 

het onderschrift was van Psalm 11 en niet het opschrift van Psalm 12. 

2 Breng verlossing, HEERE, want goedertieren mensen zijn er niet meer, onder de 
mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. 

In het eerste boek van de Psalmen klinkt de roep tot God om hulp of redding acht 

maal: “Verlos mij” (Psa. 3:7, 6:5, 7:2, 22:22, 31:17), “Breng verlossing, HEERE” 

(Psa. 12:2), “HEERE, verlos” (Psa.20:9), “Verlos Uw volk” (Psa. 28:9). In de 

afgelopen millennia heeft deze roep telkens opnieuw geklonken. En de HEERE 

heeft redding gezonden – dikwijls langs wonderlijke en onverwachte wegen. 

Zware tijden zijn er in de geschiedenis van Israël bij meerdere gelegenheden 

geweest. De profeet Micha schreef over zijn eigen tijd: 

“Een goedertieren mens is verdwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er 

niet. Zij loeren allen op bloed, zij jagen op elkaar met een net. Om kwaad te doen staan 

hun handen goed: de vorst eist, de rechter doet uitspraak tegen betaling, wie groot is, 

beslist naar eigen begeerte en zo verdraaien zij de zaak. De beste van hen is als een 

doornstruik, de oprechtste erger dan een doornhaag” (Micha 7:2-4) 

De profeet Hosea zei in opdracht van God tegen zijn volksgenoten:  

“Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak 

met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen 

kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn 

wijdverbreid; bloedbad volgt op bloedbad” (Hosea 4:1-2) 

De verzuchting van David: “Goedertieren mensen zijn er niet meer, onder de 

mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw”, doet ook denken aan wat Paulus 

schreef aan zijn leerling Timotheüs: 

“Maar weet dit, dat er in [de] laatste dagen zware tijden zullen zijn; want de mensen 

zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, [de] 

ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, 

onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer 

liefhebbers van genot dan liefhebbers van God” (2 Tim. 3:1-4) 

Psalm 12 is dus ook van toepassing op het tijdperk dat begon bij het overlijden van 

Paulus en dat zal uitlopen op de wederkomst van Christus. Volgens de Bijbel 

zouden niet de ongelovigen gedurende dat tijdperk zelfzuchtig en liefdeloos zijn, 
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maar de christenen, want de apostel schreef over deze mensen: “Ogenschijnlijk 

bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij” (2 Tim. 3:5). De 

kerk zou niet langer een veilig oord zijn, en gelovigen zouden op wegen gaan die de 

apostelen hun niet hadden voorgehouden (2 Tim. 1:15, 4:3). Ze zouden het oor 

lenen aan “verleidende geesten” en zich gaan bezighouden met “leringen van 

demonen” (1 Tim. 4:1-2). Juist daarom zouden de tijden “zwaar” (Gr. “gevaarlijk”) 

worden. 

De woorden van Psa. 12:2 zijn vooral van toepassing op de toestand in de wereld in 

de laatste jaren die aan de komst van de Messias vooraf zullen gaan. De 

wetteloosheid zal dan enorm toenemen (Matth. 24:12). Israëlieten zullen afvallig 

worden van de God van het verbond (2 Thess. 2:3) en vele mensen zullen zich door 

bedrieglijke wonderen laten misleiden en een valse messias navolgen (2 Thess. 2:8-

12). 

3 Valse dingen spreekt men tot elkaar, met vleiende lippen; dubbelhartig spreekt 
men. 

Dat de mensen “valse dingen tot elkaar spreken” betekent dat ze onechte of 

onware dingen zeggen. Wat ze zeggen, komt niet overeen met de werkelijkheid. Ze 

vleien elkaar, maar zijn uit op hun eigen voordeel. Het ouderwetse woord 

“dubbelhartig” betekent: niet eerlijk, huichelachtig, schijnheilig, onoprecht. 

Volgens de profeet Hosea logen zijn volksgenoten tegen elkaar om elkaar te 

kunnen bestelen (Hosea 4:2) en volgens Micha beweerde men dat men recht en 

gerechtigheid najoeg, maar verdraaide de zaak (Micha 7:3). Laatstgenoemde 

schreef zelfs: 

“Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een huisvriend, bewaak de deuren van uw 

mond voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon maakt de vader te schande, de 

dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder: 

iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten” (Micha 7:5-6) 

 

Paulus voorzegde dat de mensen in de laatste dagen “grootsprekers” zouden zijn (2 

Tim. 3:2), dat wil zeggen: zich groter en belangrijker zouden voordoen dan ze in 

werkelijkheid waren, en de schijn van Godsverering zouden ophouden zonder 

werkelijk godsdienstig te zijn (2 Tim. 3:4-5). 

 

Tijdens zijn veelbewogen leven werd David dikwijls door “vleiende lippen” 

omringd en spraken mensen “valse dingen” tegen hem. In zijn nabijheid liet men 

zich lovend over hem uit en deed men zich eerbiedig voor, maar in werkelijkheid 

was men uit op zijn dood, of zijn val. Anderen wilden de indruk wekken dat ze heel 

wat waren om bij hem in de gunst te komen, maar het waren onbetrouwbare 
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opportunisten. In Davids omgeving waren er maar weinig mensen echt 

betrouwbaar (vs.2). 

 

4 Laat de HEERE alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak. 

Zoals altijd legt de psalmist zijn toekomst in de handen van de HEERE, en neemt 

de toevlucht tot Hem. Hij ziet uit naar een tijd waarin de HEERE een einde zal 

maken aan alle vleierij en alle grootspraak. Een tijd waarvan de profeet Jesaja 

schrijft: 

“De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal 

neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn” (Jes. 2:17). 

Over diezelfde tijd zegt de profeet Zacharia: 

“De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de 

Enige zijn en Zijn Naam de enige” (Zach. 14:9). 

Grootspraak is volgens de apostel Paulus een belangrijk kenmerk van de “laatste 

dagen”, het tijdvak tussen de eerste en de tweede komst van de Messias. De 

mensen zullen “grootsprekers” zijn. Ze zullen een steeds hogere dunk hebben van 

hun eigen wijsheid, kracht en mogelijkheden. Die menselijke grootspraak zal 

uitlopen op de grootspreker bij uitstek, een vorst met “een mond vol grootspraak” 

(Dan. 7:8,20). Hij zal “zich verheffen tegen al wat God heet of een voorwerp van 

verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij 

God is” (2 Thess. 2:4).  De Messias zal met een enkel woord aan zijn optreden een 

einde maken  (2 Thess. 2:8). 

5 Zij zeggen: Met onze tong zullen wij de overhand hebben! Onze lippen zijn van 
ons! Wie is heer over ons? 

De verzen 5, 6 en 7 geven een beschrijving van het spreken van de mensheid en het 

spreken van de HEERE. In vers 5 staat wat de mensen zeggen, in vers 6 wat de 

HEERE zegt. Wat de mensen zeggen is huichelarij en grootspraak, en dat gepraat 

zal volgens vers 4 en vers 6 eens definitief worden “afgesneden”. Er is in de loop 

van de geschiedenis al dikwijls een einde aan gemaakt, en zulke gezwollen taal zal 

op de dag die komt definitief van de aardbodem verdwijnen (vers 8). Het spreken 

van de HEERE is – in tegenstelling tot het spreken van de mensen – volstrekt 

zuiver, betrouwbaar, blijvend en volmaakt (vers 7).  

De mensen verkeren in de waan dat vleierij, bedrog, en politiek opportunisme 

altijd succes zullen hebben. In hun grootspraak denken ze te zullen winnen (“We 

hebben de toekomst in eigen hand”, “We krijgen ook dit probleem onder 

controle”). Uit vers 6 blijkt, dat “ellendigen” en “armen” de dupe worden van zulk 



80 

 

gepraat. Ellendigen zijn mensen die geen helper hebben, die op de vlucht zijn en 

uit hun woonstreek zijn verdreven (het Nederlandse woord “ellendig” staat zelfs in 

verband met het woord “uitlandig”). En “armen” zijn mensen die nauwelijks 

genoeg hebben om in leven te blijven. Hun armoede kan ook uit eenzaamheid, 

zwakheid, ziekelijkheid of gebrekkigheid bestaan. 

Uit de houding van de sprekers blijkt, dat ze geen rekening houden met een 

ingrijpen van de HEERE. Ze zeggen: “Onze lippen zijn van ons! Wie is heer over 

ons?” In feite is dit het uitgangspunt van vrijwel alle politici. Ze ontkennen 

misschien niet, dat er een God bestaat, maar ze gaan er van uit dat wat er tot stand 

komt, het resultaat is van hun eigen gelobby en hun eigen beslissingen. 

 

6 Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de armen zal Ik nu 
opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen. 

In de HSV en SV luidt het slot van vers 6: “wie hij weg wil blazen”. Dat is een 

letterlijke weergave van het Hebreeuws, maar in de tekst die aan de bijzin 

voorafgaat was er niet over een “hij” gesproken. Het woord “hij” slaat misschien 

terug op “de tong vol grootspraak” die in vers 4 was genoemd. Met hun tong vol 

grootspraak willen mensen die een hoge dunk van zichzelf hebben de ellendige en 

de arme wegblazen. 

In vers 6 wordt de HEERE sprekend ingevoerd. De Almachtige beantwoordt de 

smeekbede die David in vers 2 had uitgesproken: “Breng verlossing, HEERE!” De 

Schepper reageert op het verzoek van de psalmist in vers 4: “Laat de HEERE alle 

vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak”. De HEERE zegt: “Ik zal nu 

opstaan, Ik heb de verwoesting van de ellendigen gezien en het gekerm van de 

armen gehoord, Ik ga in veiligheid brengen wie door de tong vol grootspraak 

worden bedreigd”.  

In de eindfase van de tegenwoordige “boze eeuw” zal deze profetie op een 

bijzondere manier worden vervuld. Die tijd zal voor het Joodse volk een tijd van 

“grote verdrukking” zijn (Matth. 24:21,29). Een oppermachtige heerser zal zich 

met “een tong vol grootspraak” tegen hen keren (Dan. 7:8,20; 2 Thess. 2:4, Openb. 

13:5-7). Maar “ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort” 

(Matth. 24:22). De HEERE zal opstaan om hun “vlees te behouden” (Matth. 

24:22). Dat God eens “zal opstaan tot de strijd” is door David bezongen in Psalm 

68. 

7 De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden 
smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. 
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In de Bijbel worden de woorden van de HEERE op vele plaatsen met een 

gelouterd edelmetaal vergeleken. In 2 Sam. 22:31 en Psa. 18:31 lezen we: “De 

woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de 

toevlucht nemen”. De dichter van Psalm 119 zei: “Uw woord is zeer gelouterd” (vs. 

140). Agur, een spreukendichter, schreef: “Ieder woord van God is gelouterd, Hij is 

een schild voor wie tot Hem de toevlucht nemen” (Spr. 30:5). De betekenis is, dat 

Gods woorden kostbaar zijn en dat er geen enkele onzuiverheid of onwaarheid in 

schuilt. Omdat Zijn woord volmaakt is, mag een mens er niets aan toevoegen (Spr. 

30:6) en er ook niets van afdoen (Openb. 22:18-19). 

De HEERE zal een schild blijken te zijn voor allen die tot Hem de toevlucht 

nemen. “God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer 

zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn”. De eerste dingen 

zullen voorbijgaan, en de HEERE zal alle dingen nieuw maken. Die woorden zijn 

“waarachtig en betrouwbaar” (Openb. 21:4-5). 

Psalm 19 zegt over het geschreven woord van God: “De wet [d.w.z. de 

onderwijzing] van de HEERE is volmaakt... de getuigenis van de HEERE is 

betrouwbaar... de bevelen van de HEERE zijn recht... het gebod van de HEERE is 

zuiver” (Psa. 19:8,9). 

8 Ú, HEERE, zult hen bewaren, U zult hen beschermen tegen dit geslacht, voor 
eeuwig. 

“Dit geslacht” betekent in de Bijbel dikwijls: “dit soort mensen”. In Psa. 12:8 gaat 

het om de “dubbelhartigen”,  de mensen die “valse dingen” (d.w.z. onware, 

onechte dingen) spreken, vleiende taal waarachter kwade bedoelingen schuil gaan. 

“Dit geslacht” bestaat uit grootsprekers die de ellendigen en armen misleiden om 

hen te kunnen uitzuigen en kwaad te kunnen doen (vgl. vs. 3 tot 6). De HEERE zal 

“goedertieren”, “trouwe”, “ellendige” en “arme” mensen (vs.2,6) tegen dat 

“geslacht” beschermen. In het Hebreeuws staat niet: “voor eeuwig”, maar “le 

olam”, d.w.z. “voor de eeuw”, “zolang de eeuw duurt”. Tijdens de tegenwoordige 

boze eeuw zullen er telkens opnieuw grootsprekers en bedriegers zijn. Mensen 

zullen allerlei “valse dingen” (onwaarheden) spreken, ook en vooral op 

godsdienstig gebied. Maar de HEERE zal de Zijnen tegen “dat geslacht” 

beschermen. Als ze op hun eigen kennis en wijsheid waren aangewezen, zouden ze 

beslist in de val lopen, en ze komen daar ook dikwijls in terecht, maar niet voor 

altijd. Het is alleen aan de HEERE te danken dat ze niet permanent en definitief 

door de misleiding worden meegesleept (vgl. Matth. 24:24).  In de toekomstige 

eeuw zullen ze het eeuwige leven ontvangen, een leven dat de dood voorgoed 

achter zich heeft (Mar. 10:30). 
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“Goedertieren mensen” (Hebr. chasidim) is een prachtige benaming van Gods 

kinderen – vriendelijke, welwillende of inschikkelijke personen, mensen die hun 

naaste goed willen doen en die zijn of haar welzijn op het oog hebben. In het Oude 

Testament worden de chasidim dikwijls in één adem genoemd met de 

rechtvaardigen, de gelovigen, zij die God zoeken en Hem aanroepen. In het 

Nieuwe Testament worden “goedertierenheid” en “goedheid” genoemd als 

aspecten van de vrucht van de Geest, die bestaat uit liefde (Gal. 5:21). 

9 Overal draven goddelozen rond, wanneer de gemeensten onder de 
mensenkinderen verhoogd worden. 

Uit het slotvers van Psalm 12 blijkt misschien, bij welke gelegenheid de psalm is 

gedicht. Koning Saul verhoogde “de gemeensten onder de mensenkinderen”, zoals 

de Edomiet Doëg, en de gevolgen waren vreselijk (1 Sam. 21 en 22). In het latere 

tienstammenrijk waar alleen goddeloze koningen regeerden ging Psa. 12:9 telkens 

opnieuw in vervulling, en ook in het tweestammenrijk Juda wanneer daar een koning 

aan de macht kwam die met God geen rekening hield. Maar het meest schrijnend zal dit 

psalmwoord worden vervuld tijdens de regering van de toekomstige “mens van de 

zonde” (2 Thess. 2:3). Zijn hele handelen is erop gericht om zichzelf als god te laten 

vereren (2 Thess. 2:4, Openb. 13:4), de levende God te lasteren (Openb. 13:5-6,  Dan. 

7:8,20,25; 11:36) en allen die God trouw willen blijven om te brengen (Openb. 13:15). 

Dat laatste zal hem echter niet gelukken – want God zal “opstaan”, Zijn uitverkorenen in 

veiligheid brengen, die bewaren (Openb. 12:6,14-16), en uiteindelijk een definitief einde 

maken aan alle grootspraak en valse taal (Openb.19:11-20:6). 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 


