
Laat ons in handen van mensen niet vallen.     27-05-2015 

Gelijk het Davids gebed was om niet in handen van mensen te vallen, mag dat ons gebed ook wel 

dagelijks zijn. Want wat is de mens? Het overgrote deel der mensheid is ontaard, verbasterd, 

gedegenereerd, gehersenspoeld en ziek. Het is zeer gevaarlijk om te midden van deze mensen te 

leven of er mee samen te werken. Simpelweg omdat je ze niet kunt vertrouwen, niet van op aan 

kunt. Het ene moment zijn ze zo en het andere moment weer anders. Het ene moment kun je alles 

zijn en het andere moment laten ze je vallen. Op hun woord kun je ze niet geloven. Hun handelingen 

getuigen van onrecht, machtsvertoon, hoogmoed, verraad, oneerlijkheid, list en bedrog. Zij wanen 

zich ver verheven boven jou. Veelal hebben deze mensen een baantje als ambtenaar, psychiater, 

psycholoog, rechter, burgemeester, minister of iets dergelijks. Door hun hoogmoed en status kunnen 

ze niet meer redelijk en/of menselijk denken wat zich uit in onredelijke en onmenselijke praktijken. 

Verwacht van hen geen hulp. Vraag hen niet om raad wanneer je in moeilijkheden bent, want een 

oplossing kunnen ze je niet bieden. Zeker niet wanneer je geestelijke moeilijkheden hebt. Een 

oplossing bieden kan alleen als je de oorzaak van de moeilijkheid aanpakt.   

In deze tijd van welvaart, onzekerheid, stress, egoïsme, liefdeloosheid, onverschilligheid en controle 

zijn er vele mensen die ziek zijn. En dan met name geestelijk ziek. Deze mensen zoeken hun heil bij 

psychiaters, psychologen, waarzeggers, gebedsgenezers, e.d. Deze ‘deskundigen’ weten niet dat de 

oorzaak van al het lijden komt omdat wij Gods wetten (de natuurwetten) hebben overtreden en er 

geen rekening meer mee houden. Wat gij zaait dat zult gij ook maaien. De gevolgen van al onze 

onnatuurlijke praktijken komen vanzelf openbaar. 

Dagelijks zijn er gezinnen die vallen in handen van Jeugdzorg. Dagelijks worden er kinderen volstrekt 

onterecht uit huis geplaatst, de ouders in totale wanhoop achterlatend. Ook hier weer een voorbeeld 

van het vallen in handen van machtswellustelingen.  

Dagelijks worden er mensen uit hun huis gezet door de banken. Medelijden kennen de 

bankdirecteuren niet.  

De geschiedenis geeft ons bewijzen genoeg van wat er kan gebeuren als de ene mens valt in de 

handen van een ander mens. Denk aan de Inquisitie, de heksenvervolging, oorlogen, moorden enz. 

Ook in de Bijbel staan diverse voorbeelden van verraad, onschuldige gevangenisstraf, moord enz. 

De praktijk van nu vereist grote voorzichtigheid met de omgang met mensen. Wie kun je nog 

vertrouwen? Dagelijks lopen we het risico om in handen van overheden, rechters, geweldenaars, 

afpersers, leugenaars, verraders en wreedaards te vallen. Een verbond sluiten, afspraken maken, 

beloftes doen, geld of goederen uitlenen, vertrouwelijke zaken bespreken enz. het is allemaal heel 

gevaarlijk.  

Een slang lag stervend aan de kant van de weg. Een vrouw pakt hem op, voedt hem en verzorgt hem 

tot hij weer beter is. Dan bijt de slang haar en injecteert haar met een dodelijk gif. Als het gif door 

haar aderen stroomt, vraagt ze: “Na alles wat ik voor je gedaan heb, waarom heb je me gebeten?” De 

slang sist: “Je wist dat ik een slang was toen je me oppakte.” 

Hoe meer mensen je leert kennen, hoe meer je van je hond gaat houden. 

 

PF v.d Meer jr. 

 



Psalm 140 

Vers 1 

O HEER, verlos mij uit de banden, 

Waarin de boze mij beknelt; 

Behoed mij voor des wreedaards handen, 

Voor dwing'landij en woest geweld.  

Vers 2 

Red mij van hen, die kwaad bedenken, 

Die daag'lijks samen zich beraân, 

Om mij door 't oorlogszwaard te krenken, 

En t' enenmaal terneer te slaan.  

Vers 3 

Hun tongen scherpen zij als slangen; 

Zij smeden valsheid en bedrog; 

Zij passen loos op mijne gangen, 

Met monden, vol van adderspog.  

Vers 4 

Bescherm mij voor de goddelozen, 

O HEER, o Rechter van 't heelal! 

Verlos mij van 't geweld der bozen, 

Die niets bedoelen dan mijn val. 

Vers 5 

De trotsen, nijdig om mijn zegen, 

Belagen mij met koord en net; 

Zij hebben heim'lijk op hun wegen 

Voor mij een valstrik uitgezet. 

Vers 8 

Laat nooit des bozen wens gelukken, 

Maar stuit hem, eer zijn hand mij treff'; 

Verhinder zijne gruwelstukken, 

Opdat hij zich niet trots verheff'.  

Vers 9 

Doe tot vergelding, HEER der heren, 

Op mijner haat'ren moedig hoofd 

Den smaad der lippen wederkeren, 

Die mij van al mijn eer berooft.  

Vers 10 

Schud, daar zij dus mijn roem verkorten, 

Schud vuur'ge kolen op hen uit; 

Laat hen in 't vuur, in kuilen storten, 

Geef hen aan 't nare graf ten buit.  

Vers 11 

Een lasteraar, een leugenspreker 



Zal nooit op aard' bevestigd zijn; 

Men jaag' een twist- en onrustkweker, 

Totdat hij uit elks oog verdwijn'. 

 

 


