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De Psalmen

Eerste Boek
����� 1-41

Gelukkig de mens die vreugde beleeft aan de wet

 � Gelukkig de mens
die niet ingaat op de raad van bozen,
niet op de weg van zondaars staat,
niet in de kring van schampere spotters wil zitten,

 2 maar vreugde beleeft aan de wet van de ����,
ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert.

 3 Hij is als een boom,
geworteld aan stromend water,
die elk seizoen opnieuw vrucht draagt;
nooit zullen zijn bladeren verdorren,
alles wat hij doet brengt hij tot een goed einde.

 4 Maar ongelukkig zullen de bozen zijn:
zij lijken op kaf,
opgejaagd door de wind.

 5 Zo staan er geen bozen op binnen Gods bestel,
geen zondaars binnen de gemeenschap van de rechtvaardigen.

 6 Met zorg volgt de ���� de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de bozen loopt uit op niets.

Ikzelf heb mijn koning gezalfd

 � Waarom komen de volken in opstand
en zinnen de naties op zinloze plannen?

 2 Waarom stellen koningen van de aarde zich in slagorde op,
beramen vorsten een oorlogsplan
tegen de ���� en tegen zijn gezalfde?

 3 ‘Wij willen hun ketens verbreken
en ons van hun boeien bevrijden.’

1:1-6
Deut. 30:15-20;

Spr. 4:18-19

1:1-2
Ps. 119:1-3

1:2
Joz. 1:8

1:3
Jer. 17:8

1:4
Job 21:18;

Ps. 35:5

2:1-2
Hand. 4:25-26

2:2
Ps. 83:6

(1:1-6) Gelukkig de mens Deze psalm, in de oude tra-
ditie wel met psalm 2 als één geheel beschouwd,
dient als inleiding op het boek Psalmen en zet de
toon voor het geheel.

(1:2) wet Dit woord is ruimer dan het hedendaagse
wetsbegrip en omsluit alles waardoor God zijn
wil te kennen geeft; het Hebreeuwse woord tora
kan vertaald worden met onderrichting.

(1:2) reciteert Eeuwenlang heeft men halfluid gele-
zen, ook indien men alleen was.

(1:3) geworteld Anders dan de boze (vers 4) staat
de rechtvaardige vast. Vergelijk aantekening bij
psalm 15:5.

(1:3) stromend water Vergelijk de aantekening bij
Johannes 4:10.

(1:5) rechtvaardigen Iemand is rechtvaardig als
hij erop bedacht is de ander in zijn rechten te
respecteren en te herstellen. Rechtvaardigheid

is bedreigend voor degenen die de rechten van
anderen schenden en hoopgevend voor mensen
die arm en misdeeld zijn. Het woord heeft de
bijklank van heil, bevrijding, weldadigheid.

(1:6) de weg Dit woord duidt vaak op iemands
levenswandel of gedrag. Het staat ook voor de
onderrichting die God geeft in de vorm van zijn
wilsbeschikkingen. De weg van de ���� is óf de
levensweg die God aan de mensen leert, óf de
manier waarop Hij met de mensen omgaat. In
psalm 1 gaat het om het gedrag van mensen en
zijn er ‘twee wegen’: de vromen of rechtvaardigen
volgen de goede weg, de bozen wijken ervan af
(psalm 17:4,5; 119:29-30).

(2:2) koningen van de aarde Uit vers 3 blijkt dat het om
gebonden koningen gaat, met andere woorden
om vazallen. Tegenover de ‘koningen van de aarde’
staat degene ‘die in de hemel woont’ (vers 4).

Wees



A L S  I K K I J K N A A R  D E  W E R E L D,

vrees ik voor morgen.
A L S  I K K I J K N A A R  M I J Z E L F,

M A A K I K M I J  ZO RG E N .

M A A R  A L S  I K K I J K N A A R  J E Z U S ,

weet ik mij geborgen.
(Corry ten Boom)



 ds. Zegert de Graaf

Verstand  
en gevoel

De gebeurtenissen in de 
wereld – terrorisme, moorden, 

schietpartijen – kunnen je 
zo beangstigen dat je bang 

wordt voor plekken waar veel 
mensen zijn. Steeds meer 

beseffen we dat zoiets ook in 
onze omgeving gebeuren kan. 
Terwijl je weet dat God bij je 

is, ervaar je toch geen  
innerlijke rust. 

VERSTAND EN GEVOEL
Er was eens een moeder. Haar 

zoontje lag op zijn kamertje; 
hij moest gaan slapen. Buiten 
raasde de storm om het huis. Hij 
riep: ‘Mama, ik ben bang!’ Zijn 
moeder riep: ‘Maar je weet toch 
dat de Heer Jezus altijd bij je is?’ 
Waarop het kind riep: ‘Ja, maar 
ik wou dat Hij mij een handje 
gaf!’ Kennelijk zit er verschil 
tussen iets weten - het is je 
verteld of geleerd, of je hebt het 
gelezen - en vertrouwen - dat 
innerlijke rust geeft, 
alsof je voelbaar een 
hand van Hem krijgt. 

Vertrouwen 
is je toe-vertrouwen. 
Aan iemand die 
vertrouwen wekt 
met zijn persoon 
en woorden. Laat 
de belofte van God 
dat Hij ‘erbij zal 
zijn’ je vertrouwen 
geven. Schuil 
onder de vleugels 
van Hem die een 
toevluchtsoord 
is geweest van 
generatie op 
generatie (Psalm 90). 

‘KOM NAAR MIJ TOE’ 
In de psalmen komt de dichter 

soms niet verder dan: ‘Heer, bij 
U schuil ik!’ Daarna gaat hij het 
leven weer in. Het leven waarin 
van alles gebeuren kan en dat 
op elk moment bedreigd wordt! 
Als je Gods hand wilt voelen, 
begin dan met je aan die hand 
toe te vertrouwen. Innerlijke rust 
is Gods geschenk aan allen die 
bij Hem schuilen. Zoals Jezus 
zei: ‘Kom allen naar mij toe … en 
Ik zal u rust geven.’

Kan je dan niets 
meer gebeuren? Nou, 
er kan nog van alles 
gebeuren. Lees de 
psalmen, volg Jezus 
zelf tot op het kruis. 
Maar één ding kan 
niet gebeuren: dat 
God niet meer bij 
je zou zijn. Hij 
bewaart je door alles 
heen wat angst 
aanjaagt. HEER is 
zijn naam: Ik zal erbij 
zijn. 

In de Bijbel staat 
365 keer ‘wees niet 

bang’ of woorden van 
die strekking.  

Hier bijvoorbeeld:
 

 Psalm 11

 Jesaja 44:1-5

Klaagliederen 3:55-57

 Openbaring 2:17
 

BRONWATER



 Om te 
onthouden

1 Welke gevoelens maakt 
dit thema bij je los? Waar 
ben jij bang voor?

2 ‘Je hand in die van Jezus 
leggen’, hoe doe jij dat? 
Wat helpt jou daarbij?

3 Denk eens terug aan of 
vertel over een moment 
in je leven dat je bij God 
schuilde en innerlijke 
rust kreeg.

4 Lees Psalm 91. Welk 
gedeelte troost of 
bemoedigt je het meest?

‘Innerlijke rust   
is Gods geschenk 

aan allen die bij Hem 
schuilen’
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W E E S  N I E T BA N G ,  

WA N T I K B E N  B I J  U ; 

W E E S  N I E T A N G S T I G ,  

WA N T I K B E N  U W G O D, 

Ik maak  
u sterk  

E N  S TA U  B I J ,  

I K O N D E R S T E U N  U  M E T M I J N  

R EC H T VA A R D I G E  R EC H T E R H A N D. 

J E S A J A  4 1 : 1 0


