
Wie kent de kracht van Uw toorn? (Psalm 90:11a)

De veertigdagentijd staat weer voor de deur. Deze meditatie kunnen we lezen als een inleiding op de 
lijdensweken. Onze tekst vinden we in Psalm 90, door Mozes geschreven. Hij schrijft over de eeuwige 
God en de vergankelijke mens. Van generatie op generatie is de Heere een Toevlucht. Mozes en het 
volk Israël hebben het meegemaakt: want deze God is onze God. De tegenstelling kan ondertussen 
niet groter zijn: God is eeuwig en wij mensen zijn vergankelijk. We zeggen weleens: de tijd vliegt. 
Maar in deze psalm zegt Mozes: wij vliegen daarheen. Kort van duur. Onbestendig. Maar God is 
zonder begin of einde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. God is zo anders dan wij. En daarom ook een 
Toevlucht. Hij staat aan het begin en het einde van ons leven.

Ondertussen is onze sterfelijkheid geen neutraal gegeven. De dood hoort niet bij het leven! We mogen
de dood nooit losmaken van Gods toorn over onze zonden. Wij sterven niet omdat het nu eenmaal zo 
hoort. De Heere is geen onbewogen toeschouwer van ons leven en sterven. We lezen in de 90e 
psalm over Zijn toorn, grimmigheid en verbolgenheid. Dit zijn geen lege woorden. Want hierdoor 
vergaan wij, worden wij door schrik overmand en gaan al onze dagen voorbij. De Heere is heel actief 
in ons leven. Hij spreekt en handelt. Het volk Israël in de woestijn was daar ook dag en nacht getuige 
van. Toch luisterde het merendeel niet. We vragen ons af hoe dat mogelijk was. Zo veel onkunde en 
vooral onwil. Hoewel, zijn wij echt anders?

De Heere stelt onze ongerechtigheden voor Hem. Onze verborgen zonden in het licht van Zijn 
aangezicht. Ook als wij ze zelf niet zien. Het is genade als we onze ongerechtigheden en zonden 
leren zien zoals ze voor Zijn aangezicht zijn. De engelen in de hemel –die zelf nota bene zonder enige
zonde zijn en altijd het aangezicht zien van Hem Die op de troon zit– bedekken hun gezicht. En wij?

Wie kent de kracht van Uw toorn? De vraag is niet wie weleens gehoord heeft van Gods toorn. De 
vraag is of we Gods toorn kennen – en dat niet alleen, ook de kracht ervan. Dat maakt het heel 
persoonlijk. De indrukken die dat bij ons nalaat, dragen we ons hele leven mee. Niet dat we er graag 
en veel over praten. Wel verdiept het ons besef van Degene met Wie wij van doen hebben. Wie is als 
U? Toch, er is niemand van ons die volmondig kan zeggen dat hij Gods toorn en de kracht ervan kent.
Gelukkig, want wanneer we dat wel kunnen, dan zijn we op die plaats waar geen weg meer terug is. 
Het blijft bij indrukken, die ons waarschuwen, verootmoedigen en tot inkeer brengen. Daar danken we 
de HEERE voor (Ps. 30:5-6, Jes. 12:1). Denk in Uw toorn aan Uw ontferming! (Hab. 3:2).

We bidden het met Mozes mee: Keer terug, HEERE, hoe lang nog? Opvallend, de enige keer in deze 
psalm dat God met HEERE aangesproken wordt. Wij kunnen niet meer terug. Maar de HEERE wel! 
HEERE is Zijn Naam, de God van het verbond. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Door het oordeel 
heen vervult Hij Zijn beloften. Ook in die weg verwachten wij Hem (Jes. 26:8). 

Wie kent de kracht van Uw toorn? Het kan zijn dat we het antwoord meteen al gegeven hebben. De 
Heere Jezus natuurlijk. En dat klopt helemaal. Maar laten we daar eens over nadenken. De Heere 
Jezus is toch juist de Enige voor Wie dit niet zou moeten gelden? Hij is Gods Zoon. Wie Hem heeft 
gezien heeft de Vader gezien. Volmaakt één met zijn Vader. Volkomen gehoorzaam. Smetteloos. 
Uitgerekend de Zoon van Gods eeuwige liefde leert Gods toorn in volle diepte en kracht kennen. Dat 
is onvoorstelbaar beschamend voor ons als zondige mensen. Zien we hoe Jezus als onze Zaligmaker 
die lijdensbeker leegdrinkt? Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat 
Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden (Matth. 26:42).

We volgen de Heere Jezus op de weg van Zijn vernedering, van Zijn lijden en sterven. Hij heeft de 
toorn van God gedragen. Hij was onschuldig. Wat een tegenstelling met ons, zondige en schuldige 
mensen. Het oordeel van God ging over Hem heen. Hij nam de vloek op Zich. Wat een trouwe 
Zaligmaker! Hij in onze plaats. Hij leerde de kracht van Gods toorn kennen tot in de hel toe. De angst 
en benauwdheid, de ontzetting en verschrikking daarvan kunnen wij ons niet voorstellen. Toch wilde 
Jezus deze weg gaan. Moest dat nou echt zo? Waarom? Om ons te verzoenen. Om ons te verlossen. 
Om ons te bevrijden. Om ons te troosten. De Heere Jezus zo leren kennen doodt de zonde in ons. Zo 
wordt ons leven met Hem getekend door sterven en opstaan, berouw en vreugde. 



Wie kent de kracht van Uw toorn? Die vraag wijst ons op Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen 
als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed (Rom. 3:25). Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik 
zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend (Hos. 14:5).   

Gods toorn is van mij afgewend:
Mijn schuld is onder ’t bloed!

Hij heeft mij als Zijn kind erkend:
Mijn schuld is onder ’t bloed!

Mijn zonden, mijn zonden,
Mijn zonden zijn onder ’t bloed.

Zijn wonden, Zijn wonden,
Zij hebben mijn zonden geboet.
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