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Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, 
maar de weg der goddelozen zal vergaan.

Psalm 1:6

Psalm 1 bevat eigenlijk de inhoud van het hele Bijbel- 
boek Psalmen. Enerzijds wordt erin gewezen op de 
weg waarin de zegeningen worden verkregen. An-
derzijds wordt erin gewaarschuwd voor het zekere 
verderf dat de onboetvaardige zondaar tegemoet 
gaat. 
Het boek van de Psalmen begint met een zaligspre-
king: ‘Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de 
raad van de goddelozen.’ Die man verlaat de bozen 
en gaat uit, buiten de legerplaats, dragende de smaad 
van Christus. Zijn lust is in ‘de wet des Heeren’. 
De hele dag is zijn geest bezig met een tekst uit 
Gods Woord. Maar ook ’s nachts als hij wakker is, 
overdenkt hij het. Het Woord van God is het dage-
lijks brood voor de ware gelovige. Is ook onze lust 
daarin? Bestuderen wij Gods Woord? Zo niet, dan 
zijn wij ook niet welgelukzalig! Dan zal onze weg 
eenmaal vergaan met de weg van de goddelozen. 
De Heere kent echter de weg van de rechtvaardigen. 
Is hun weg overschaduwd door zwarte onweerswol-
ken? De Heere begrijpt het. Hij telt de haren van 
hun hoofd. Hij zal niet toelaten dat hun enig kwaad 
overkomt. Job zei: ‘Hij kent de weg die bij mij is; Hij 
beproeve mij; als goud zal ik uitkomen’ (Job 23:10).

Lezen: Psalm 1
Zingen: Psalm 1:1 en 4
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Handelt verstandiglijk (…) Dient de Heere met 
vreze, en verheugt u met beving.

Psalm 2:10 en 11

Het is altijd verstandig om onderwijs te willen ont-
vangen. Vooral als het onderwijs betreft dat strekt 
tot behoud van onze ziel. De psalmdichter roept op 
om verstandelijk te handelen en zegt: ‘Onderwerp u 
blijmoedig aan Hem, Die u wel zal weten te buigen 
indien u weigert om Zijn juk op u te nemen.’ God is 
de grote God, wij zijn slechts arme schepselen. Buig 
u dan voor Hem in nederige aanbidding. 
De psalmist wijst ons erop dat we ons in God moe-
ten verheugen ‘met beving’. De vreugde van een 
christen dient namelijk altijd gepaard te gaan met 
een heilig vrezen. Het is ontzettend als we omkomen 
midden in de zonde, met de wapens van opstand in 
de hand. En hoe gemakkelijk zou Gods toorn ons 
niet plotseling kunnen doen vergaan? Wanneer Zijn 
toorn maar een weinig ontbrandt, zijn wij verteerd. 
O zondaar, neem uzelf in acht voor de verschrikkin-
gen van de Heere, want onze God is een verterend 
Vuur. 
Merk ook op de zegen waarmee Psalm 2 besluit. 
‘Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.’ 
Hebt u deel aan die zegen? Vertrouwt u op Hem? 
Ons geloof kan zo zwak zijn als een spinnenweb, 
maar als het echt is, is deze zegen ons deel. 
Laten we deze psalm besluiten met het gebed van de 
discipelen: ‘Heere, vermeerder ons het geloof!’

Lezen: Psalm 2
Zingen: Psalm 2:6 en 7
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Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil  
bij God. 

Psalm 3:3

David dichtte Psalm 3 op een moment dat zijn vij-
anden zich vermenigvuldigden. Absalom stond met 
zijn aanhangers tegen hem op, en Achitofel verliet 
hem. Moeite en verdriet vervulden Davids hart. 
Smart omringde hem. 
Dit herinnert ons eraan hoe ook ontelbare scharen 
onze Verlosser hebben belaagd. Denk daarbij aan 
onze legioenen van zonden, aan de legerscharen 
van duivelen, aan de menigten van lichaamspijnen, 
aan het leger van geestelijke smarten. Alles wat ver-
bonden was met dood en hel nam het zwaard op 
tegen de Zoon des Mensen. Wat is het kostelijk te 
weten en te geloven dat Hij ál die legers op de vlucht 
heeft doen slaan. Dat Hij hen heeft vertreden in Zijn 
toorn. Dat de draak zijn angel heeft verloren toen 
hij hem in Jezus’ ziel stak. 
David stortte zijn klacht uit voor de liefdevolle God 
toen zijn vijanden hem aanvielen met het vreselijke 
wapen: ‘Hij heeft geen heil bij God!’ Dat te moe-
ten vrezen is voor ons het meest bittere leed. Maar 
bedenk dan dat onze gezegende Heiland dit op het 
hoogste heeft ervaren toen Hij uitriep: ‘Mijn God, 
Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Hij wist 
uit ervaring wat het was om in donkerheid te wan-
delen en geen licht te zien. Hij heeft de meest bittere 
verzoekingen en beproevingen om ons gesmaakt! 

Lezen: Psalm 3
Zingen: Psalm 3:1
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Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want  
de Heere ondersteunde mij.

Psalm 3:6

Als David angst had gevoeld had hij zich niet zo rus-
tig kunnen neerleggen. Dan had hij de hele nacht ge-
keken of de vijand al dichtbij was. Maar David kon 
door het geloof slapen terwijl hij zich omringd wist 
door vijanden. Zo geeft de Heere Zijn beminden een 
slaap van heilig vertrouwen. God helpe ons om zó 
onze ogen te mogen sluiten! 
David mocht op die manier slapen én ontwaken. Hij 
wist zich onder het bereik van veel vijanden, maar 
toch vlijde hij zijn hoofd tegen de boezem van zijn 
God en genoot een geruste slaap onder de bescher-
mende vleugelen van Gods voorzienigheid. Hij ont-
waakte in veiligheid, want de Heere ondersteunde 
hem. David was zich ervan bewust dat de Heere 
hem had bewaard. 
Een godgeleerde heeft eens terecht opgemerkt: Deze 
gemoedsrust door het geloof is edeler en meer ver-
heven dan de natuurlijke vastberadenheid van een 
moedig man. Want dit is het genadige werk van 
Gods Heilige Geest Die de mens verheft boven de 
natuur. Daarom komt de Heere de eer toe.
David vreesde niet voor tienduizenden die zich 
rondom tegen hem zetten. Hij was gereed voor de 
strijd. Hij wist: Zij kunnen mij van alle kanten om-
ringen, maar in de Naam van God zál ik door hen 
heen breken. En áls ik in hun midden moet blijven, 
zullen ze mij geen leed kunnen doen. 

Lezen: Psalm 127
Zingen: Psalm 3:3
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Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen; 
want Gij, o Heere, alleen zult mij doen  

zeker wonen.
Psalm 4:9

Wat een lieflijk avondlied! David zegt: Ik zal niet 
opblijven uit angst, maar ik zal terneerliggen. Ik 
luister niet naar ieder geluid of geritsel, maar ik zal 
in vrede neerliggen en slapen. Ik heb niets te vrezen. 
Wie Gods vleugelen over zich heen heeft, heeft geen 
andere beschutting nodig. Gods bescherming is be-
ter dan welk slot of welke grendel ook. God alleen 
was Davids Wachter. David was verstoken van men-
senhulp, hij was geheel alleen, en toch was hij goed 
bewaard, want hij was alleen … met God. 
Een gerust geweten is goed en het is een heerlijk ge-
zelschap. Hoeveel slapeloze nachten zijn niet te wij-
ten aan ons wantrouwend en verontruste hart? Zij 
die door het geloof in slaap worden gewiegd, genie-
ten een bijzonder verkwikkende slaap. Geen enkel 
oorkussen is zo zacht als een belofte. Geen deken is 
zo warm als de verzekerdheid van Christus’ liefde.
‘O Heere, schenk ons dan dit kalme vertrouwen 
op U, opdat wij, evenals David, in vrede kunnen 
neerliggen en slapen. Iedere nacht van ons leven op 
aarde. Om eenmaal op Uw tijd ook blijmoedig in te 
slapen om te rusten in U!’
U die dit leest: Verlies nooit de Heere Jezus uit het 
oog terwijl u deze psalm leest. Hij is de Heere, onze 
Gerechtigheid. Laten we Zijn gunst zoeken. 

Lezen: Psalm 4
Zingen: Psalm 4:4


