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Psalm 1
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,

die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt;
en al wat hij doet, zal wel gelukken. 

Psalm 1:3

Ad Leeuwenhage
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1. Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, 

noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der 

spotters; 

2. Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet 

dag en nacht. 

3. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn 

vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, 

zal wel gelukken. 

4. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind 

henendrijft. 

5. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de 

zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. 

6. Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der 

goddelozen zal vergaan. 
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We behoren onderhand te weten, dat alle Psalmen getuigen over Christus.
En als de Psalmist dan spreekt over de Man Die welgelukzalig is, omdat Hij bij dag 
en bij nacht Zich alleen verlustigt in het Woord van God, dan kunnen wij eigenlijk 
aan Niemand anders denken, dan aan onze HEERE Jezus Christus.

Het is dan ook het Loflied op Deze Man.
Die op grond van Zijn geloof en trouw aan God en Zijn Woord, Zijn weg in 
gehoorzaamheid gegaan is. Dwars door lijden, verdriet, smaadheid, vernedering, 
lastering, kruisiging en dood heen.

Daarom:
Is Hij door God opgewekt uit de dood.
Is Hij uitermate verhoogd geworden.
Heeft Hij een Naam ontvangen, die boven alle naam is.
Heeft Hij een positie ontvangen, boven alles en iedereen.
Is Hij gezeten op de troon Zijner heerlijkheid, aan de rechterhand Gods.
Is Hij gezeten op de troon der genade, als hogepriester van het Nieuwe Verbond 
naar de Ordening van Melchizedek.
Daar is Hij voor iedereen die Hem gehoorzaam is, Oorzaak van Eeuwige Zaligheid.

Hij is de Enige Waarachtige, Rechtvaardige Mens.
Alle Psalmen getuigen dan ook in de éérste plaats van onze HEERE Jezus 
Christus.
En dit geldt  eigenlijk voor heel de Schrift.

De Bijbel is het Woord van God! Over Wie zou God anders spreken, dan in de 
allereerste plaats over Zijn Zoon, onze HEERE Jezus Christus?
Ook voor ons zou alleen de HEERE Jezus Christus hèt Onderwerp en de Inhoud 
zijn van al ons spreken.
Buiten Hem zouden wij niet eens bestaan.
Buiten Hem ís er geen Leven.
Dus zou de HEERE voor ons de Enige zijn, Die het bespreken werkelijk waard is.

De HEERE Jezus zegt ook Zelf dat heel de Schrift alleen van Hem getuigt.
En vervolgens zegt de HEERE: 
Mij zou je “blijvend” in je hebben, als je Mij zou geloven.
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Johannes 5:38-46:
Maar Zijn Woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft Dien niet, Dien Hij 
gezonden heeft. 
Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het Eeuwige Leven te hebben, 
en die zijn het, die van Mij getuigen. 
En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. 
Ik neem geen eer van mensen. 
Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt. 
Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan.
Zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. 
Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God 
alleen is, niet zoekt? 
Meent niet, dat Ik u verklagen zal bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes, op 
welken gij gehoopt hebt. 
Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven, want hij heeft van Mij 
geschreven. 
Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven? 

Lukas 24:25-32:
En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al 
hetgeen de profeten gesproken hebben! 
Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? 
En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al 
de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. 
En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij 
verder gaan zou. 
En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de 
dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven. 
En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en 
als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. 
En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. 
En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons 
sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende? 

2 Timotheüs 3:14-17:
Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, 
wetende, van wien gij het geleerd hebt; 
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En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen 
maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.
Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Hebreeën 1:1:
God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende 
door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon

1 Petrus 1:9-12:
Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 
Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die 
geprofeteerd hebben van de Genade, aan u geschied; 
Onderzoekende, op welke of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen 
was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en 
de heerlijkheid daarna volgende. 
Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze 
dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd 
hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen 
de engelen begerig zijn in te zien. 

2 Petrus 1:19-21:
En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij 
daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag 
aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. 
Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 
Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar 
de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze 
gesproken. 

Handelingen 2:25 e.v.:
Want David zegt van Hem: Ik zag den HEERE allen tijd voor mij; want Hij is aan 
mijn Rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd; 
en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in hope.
Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, 
om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij 
zult mij vervullen met verheuging door Uw aangezicht. 
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Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den 
patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons 
tot op dezen dag. 
Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat 
hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken 
zou, om Hem op zijn troon te zetten; 
Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn 
ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. 

Als wij de HEERE zouden willen leren kennen (namelijk de HEERE Jezus Christus, 
van Wie wij zeggen dat alleen Hij ons Leven is), dan kunnen wij Hem in hoofdzaak 
kennen vanuit de Schrift. Want in de Schrift wordt Hij ons geschilderd.
En door Zijn Geest, Die wij op grond van onze wedergeboorte ontvangen hebben, 
wordt deze Schildering vanuit de Schrift aan ons hart bevestigd.

Psalm 1

:1 Welgelukzalig is de Man, Die niet wandelt in de raad der goddelozen;
 Noch staat op den weg der zondaren;
 Noch zit in het gestoelte der spotters.

:1 Deze welgelukzaligheid is een Belofte aan elke gelovige in Christus.
 Een welgelukzaligheid, die niet alleen betrekking heeft op de toekomst en op 

toekomende dingen, maar zeker ook betrekking heeft op het heden en dus op 
de tegenwoordige dingen.

 Welgelukzalig =    =  �00.�00.� =  Aser (=  de 8e zoon van Jacob)
  =  Eeuwig geluk; eeuwige zaligheid
  =  Wandel; rechtuit lopen;
       voortgang maken
  =  Doen; maken; voortbrengen;
       erop na houden 

 Lukas 2:36-38: 
 En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van 

Aser. Deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven 
jaren had geleefd van haar maagdom af.
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 En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet 
week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag.

 En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den HEERE 
beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem 
verwachtten.

 Hier vinden we een vrouw uit de stam van Aser (welgelukzalig), die ook 
alles van doen heeft met deze welgelukzaligheid. Zij was in de tempel, 
verwachtende deze welgelukzaligheid Gods, namelijk de Verlosser.

 Anna =         =            �.�0.8  =  chanah  =  Genade; gebed om genade
 Fanuel =    =  �0.�.�.�0.80  =  Aangezicht Gods

:1 De Man  =    =  �00.�0.�.�  = haiesh  =  Ook in de zin van Echtgenoot
 Déze Man, is zo geheel anders dan elk natuurlijk mens.

 Of weet u niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? (Lukas 2:49)
 Hij deed niets, tenzij Hij het de Vader zag doen. (Johannes 10:25,37; 15:10)
 Hij sprak alleen de Woorden Zijns Vaders. (Johannes 14:10,24; 17:8)

 Johannes 7:18:
 Die van zichzelven spreekt, zoekt zijn eigen eer; maar Die de eer 

zoekt Desgenen, Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig, en geen 
ongerechtigheid is in Hem. 

 Terwijl de natuurlijke mens: Romeinen 1:23 e.v.:
 Zij hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de 

gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van 
viervoetige en kruipende gedierten. 

 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner 
harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; 

 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel 
geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der 
eeuwigheid, amen. 

 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook 
hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen 
nature; 

 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, 
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zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen 
schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die 
daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. 

 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo 
heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die 
niet betamen; 

 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, 
kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; 

 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, 
laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam; 

 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, 
onbarmhartigen; 

 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke 
dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook 
mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen. 

:1 Welgelukzalig is de Man, Die niet wandelt in de raad der goddelozen;
 Noch staat op den weg der zondaren;
 Noch zit in het gestoelte der spotters.

 Raad =  Raadgeving; raadslagen; raadgever; overleggingen van het hart
   =  Gerechtshof; rechtspraak; voortbrengen van recht

 Deuteronomium 32:28:
 Want zij zijn een volk, dat door raadslagen verloren gaat, en er is geen 

verstand in hen. 

 Zij wandelen vanuit hun eigen raad en menselijke overleggingen en raad-
gevingen.

 Zij hebben een boos hart en zij hebben de boze, namelijk de duivel als 
raadgever. 

 Zij besluiten boze dingen te doen.

 Jesaja 9:5, 6:
 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij 

is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke 
God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 

 Der grootheid dezer heerschappij en des Vredes zal geen einde zijn op 
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den troon van David en in zijn Koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te 
sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. 
De ijver des HEEREN der Heirscharen zal zulks doen.

 Jesaja 11:1-5:
 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en 

een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. 
 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der Wijsheid en des 

Verstands, de Geest des Raads, en der Sterkte, de Geest der Kennis en der 
Vreze des HEEREN. 

 En Zijn rieken zal zijn in de Vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht 
Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet 
bestraffen. 

 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des 
lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de 
roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze 
doden. 

 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid 
de gordel Zijner lendenen zijn. 

 Efeze1:11:
 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren 

verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt 
naar den Raad van Zijn wil.

:1 Welgelukzalig is de Man, Die niet wandelt in de raad der goddelozen;
 Noch staat op den weg der zondaren;
 Noch zit in het gestoelte der spotters.

 Deze Man, is zo geheel anders dan de natuurlijke mens

 Eerst de negatieve kant van dit vers:
 De goddelozen, de zondaren en de spotters, zijn niet � verschillende 

categorieën. Maar het zijn goddelozen, namelijk het zijn zondaars die de 
Levende God bespotten. Die alle dagen van hun leven in tegenspraak en 
in opstand zijn tegen God. Door bijvoorbeeld iets of iemand anders wèl te 
geloven en te dienen in plaats van het Woord van de Levende God te geloven 
en Hèm te dienen.



�0

 Hun wandel  =  Hun dagelijkse gaan, staan, zitten
  =  Hun levenswandel, levenshouding, dagelijkse gezindheid
  Hun staan =  Voortdurend zijn zij in opstand en in tegenstand
 Zondaren =    =  �0.�0.�.�.8  = chatiem  = Tarwe(korrels)
  =  Zij willen niet sterven naar de oude mens
  =  Zij willen niet dat hun tarwekorrel sterft
  =  Zij missen het door God gestelde doel
 Zitten =  Zij verblijven; blijven; bewaren; hebben een vaste plaats daarin 
 Gestoelte =  Wonen; vestigen; zij nemen hun positie in
  =  Vanaf die plaats wordt onderwijs gegeven
  Vanuit de positie die men ingenomen heeft, leert men ook 

 anderen God te bespotten en Hem in tegenstand en in vijan- 
 digheid te naderen

 Spotters =  Taalman (Genesis 42:23): uitlegger; interpretatie; uitlegging 
  Zij komen met hun eigen uitleg der Schriften.
  Want zij beschouwen hun eigen gedachten en woorden, als 

 de norm en als gezaghebbend.

 2 Petrus 1:20:
 Daar zegt Petrus:
 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging

:1 Maar, zoals dit vers zegt:
 Het staan en het wandelen van deze Welgelukzalige Man is zo geheel anders. 
 Wandelen  =  Hij houdt er ook een levenshouding en dus een praktische 

levenswandel op na
 Maar een levenswandel, die totaal anders is als die van de goddeloze mens.
 Hij heeft geen enkele gemeenschap met hún handel en wandel.
 Maar Hij leert en demonstreert een leven uit geloof.
 Een leven uit geloof en dus tot aanbidding en verheerlijking van God.
 Een leven van Geloof en Trouw en Onderwerping aan God en Zijn Woord.
 En als het Ware Tarwegraan zou Hij in gehoorzaamheid sterven.
 Om in Zijn Opstanding veel vrucht te kunnen en te zullen voortbrengen.
 En daarmee en daardoor zou Hij Zijn Vader Verheerlijken.

 Johannes 12:24-26:
 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, 
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en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel 
vrucht voort. 

 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze 
wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. 

 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn 
dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren. 

 De HEERE Jezus moest niet sterven omdat Hij een zondaar was.
 Hij was bij uitstek de trouwe, gelovige, gehoorzame Dienstknecht van Zijn 

Vader. Maar Hij was gekomen om de plaats in te nemen van alle zondaren. 
Als de Eerstgeborene van de gehele mensheid van de oude schepping had 
Hij niet de plìcht, maar had Hij wel het rècht om de schuld van de gehele 
menselijke familie op Zich te nemen. Hij maakte gebruik van dit recht. 
De zondeschuld, die de gehele mensheid had tegenover God, betaalde de 
HEERE Jezus via het kruis van Golgotha. Daar werd de HEERE Jezus in 
onze plaats tot “vervloekte zondaar” gerekend.

 2 Korinthe 5:15 e.v.:
 In die Éne, stierf de gehéle mensheid.
 En werd men bevrijd van èlke slavernij.
 Verlost van de zonde, de Wet, de wereld, het vlees, de oude mens en van de 

dood.

 Maar op grond van Zijn geloof en trouw aan het Woord van God, werd Hij 
door God uit de dood opgewekt en is Hij tot Zoon, tot Erfgenaam en tot 
Eerstgeborene gesteld van de Nieuwe Schepping.

 Hij is gesteld tot Hogepriester van het Nieuwe Verbond naar de Ordening 
van Melchizedek.

 En door geloof in Hem is men een nieuw schepsel.
 Want door geloof en uit genade heeft men de genadegift Gods, dat is 

Zijn Leven, ontvangen. Daarmee heeft men ook deel gekregen aan Zijn 
Priesterschap mèt de daarbij behorende gezindheid.

 Jesaja 53:1-12:
 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN 

geopenbaard? 
 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel 
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uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem 
aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. 

 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van 
smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het 
aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten 
heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God 
geslagen en verdrukt was. 

 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is 
Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door 
Zijn striemen is ons genezing geworden. 

 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; 
doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 

 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet 
open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is 
voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 

 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd 
uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de 
overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest. 

 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in 
Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in 
Zijn mond geweest is. 

 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank 
gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij 
zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal 
door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. 

 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn 
kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want 
Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 

 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als 
een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de 
overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor 
de overtreders gebeden heeft. 

 Romeinen 5:6-17; 2 Korinthe 5:
 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de 

goddelozen gestorven.
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 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor 
den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 

 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven 
is, als wij nog zondaars waren. 

 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door 
Hem behouden worden van den toorn. 

 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood 
Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door 
Zijn leven. 

 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen HEERE 
Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben. 

 Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en 
door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in 
welken allen gezondigd hebben. 

 Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet 
toegerekend, als er geen wet is. 

 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, 
die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, 
welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. 

 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, 
door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade 
Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, 
overvloedig geweest over velen.

 En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is 
de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de 
genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. 

 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien 
enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave 
der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, 
namelijk Jezus Christus. 

Dus:
:1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch 

staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; 

:2	 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en 
nacht. 
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:2 Lust  =  Verlangen; begeerte; genoegzaam; bevrediging
 Wet  =    =  �.�00.�.�00  =  thora  =  onderwijzing
 Overdenken  =  Overpeinzen; uitspreken
 Dag en nacht  =  Hij staat er mee op, en Hij gaat er mee naar bed
 Zoals een boom, die geplant is aan waterstromen en die niet ophoudt om 

van die waterstroom te drinken.
 Nacht  =  Zelfs in Zijn dromen
 Of als Hij in de nacht wakker wordt, dan gaat Zijn eerste gedachte naar het 

Woord Gods. (Psalm 16:7; 17:3)

:3 Want Hij zal zijn als een Boom, geplant aan waterbeken, die Zijn vrucht 
geeft op Zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat Hij doet, zal wel 
gelukken. 

:3 Jesaja11:1, 2:
 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en 

een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. 
 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des 

verstands, de Geest des Raads en der Sterkte, de Geest der Kennis en der 
Vreze des HEEREN. 

 Deze Boom was al zo wijs vóórdat Hij omgehouwen werd.
 En dit kwam omdat Hij dagelijks alleen Zijn lust had in het water = Het 

Woord Gods.
 En in Zijn Opstanding wordt Hij vervolgens beschreven als de Volmaakte 

Man.
 Door deel te hebben aan Zíjn gezindheid zullen ook wij zulke bomen zijn.

 Jesaja 55:12:
 Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid 

worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk 
gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen 
samenklappen

:3 Geplant worden  =  Die Boom stond daarvoor dus in een andere positie.
 Jesaja �� zei het al:
 De positie als mens en als de eerstgeborene van de gehele mensheid kostte 

Hem wel het leven, want Hij werd omgehakt zoals een boom en van al 
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Zijn aardse wortels afgesneden. Maar in Zijn opstanding werd Hij opnieuw 
geplant aan waterbeken.

 Psalm 92:14:
 Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te 

groeien in de voorhoven onzes Gods. 

 We zijn weliswaar afgesneden van onze aardse afkomst in Adam, maar 
geplant in de Laatste Adam, namelijk met Christus gezet in de Hemel.

 Jeremia 17:7, 8:
 Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens 

vertrouwen de HEERE is!
 Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen 

uitschiet aan een rivier. En gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt. 
Maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet (maakt 
zich geen zorgen). En houdt niet op van vrucht te dragen. 

 Genesis 2:8:
 Toen had de HEERE een hof geplant, waarover de eerste Adam zou moeten 

waken.
 En waar Adam vrucht zou moeten voortbrengen voor God.
 Maar de eerste Adam strúikelde over een vrucht.
 En in bijzonderheid struikelde de eerste Adam over het Woord van God.

 2 Samuël 7:10:
 De HEERE had ook een volk geplant, wat tot vrucht zou zijn voor Hem.
 Maar ook Israël struikelde over het Woord Gods.

 Mattheüs 15:13:
 En alle plant, die Mijn Vader niet geplant heeft, zal dan ook worden 

uitgeroeid.

 1 Korinthe 3:6; Jacobus 1:21:
 Maar de HEERE heeft Zijn Zaad, namelijk het Eeuwig Blijvende Woord van 

God, in onze, Hem gelovende, harten geplant.

:3 Waterbeken =  Verdelen, splitsen, klieven
  =   Stromen = Levend, Bewegend Water = Levende Woord van God
 De veelzijdigheid en veelkleurigheid en de vele aspecten van het Woord Gods.
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 Zijner tijd  =  Op de daartoe gezette tijd
 Normaal gesproken is dit in de daartoe bestemde seizoenen. Maar hier 

heeft het de betekenis van: vanaf de Opstanding van Christus tot aan de 
Jongste Dag. 

 Blad  =  Offerande, brandoffer, omhoog brengen; opstijgen; opklimmen
 Niet afvalt  =  Niet tot oneer zijn; niet dwaas zijn
 Omdat zij zichzelf opofferen ten behoeve van verborgen vrucht.
 De klappen opvangen, ter bescherming van vruchtbaar leven.
 
 Blad =  Bekleding; bedekking; verschijning (uiterlijke dingen)
  =  Tot bescherming of tot afscherming van het inwendige
  =  Tot verberging van de vrucht, tegen hitte, koude, en slagregens
  =  Datzelfde blad, dat Adam en Eva gebruikten om niet hun vrucht, 

  maar om hun eigen ónvruchtbaarheid voor de HEERE te verbergen.
   (Genesis 3:7; Mattheüs 3:8,10; Mattheüs 7:15,23; Johannes 15:6)

 Sinds de Opstanding geeft de verschijning en de buitenkant van de HEERE 
Jezus Christus uitdrukking aan Zijn eeuwig, onverderfelijk, heerlijk, 
inwendig leven. Zijn onzienlijk leven drukt Zich uit in het zienlijke. Want als 
wíj deze bladeren, namelijk de buitenkant zijn van Zijn Heerlijk Leven, dan 
zijn in onze bedeling deze bladeren tot lof van God. Zij ritselen namelijk, zij 
spreken God de lof en de dank toe voor en door het dragen van vrucht.

 We zouden immers zijn een offerande des lofs?

 Hebreeën 13:15:
 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is 

de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. 

 Openbaring 22:1, 2
 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als 

kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. 
 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier 

was de Boom des Levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot 
maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing 
der heidenen.
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:4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft. 
 De goddeloze is niet welgelukzalig.
 De goddeloze wandelt wel in de raad der goddelozen.
 De goddeloze staat wel op de weg der zondaren.
 De goddeloze zit wel in de kring der spotters.
 De goddeloze heeft geen enkele lust en begeerte in het Woord Gods.
 De goddeloze bedenkt dag en nacht goddeloze werken. 
 En daarom zal de goddeloze als kaf, dat door de wind weggeblazen wordt, 

verdwijnen.
 De goddeloze zal omgehakt worden.
 De goddeloze en zijn werken zullen verbrand worden.

 Psalm 35:5-7:
 Laat hen worden als kaf voor den wind, en de Engel des HEEREN drijve 

hen weg. 
 Hun weg zij duister en gans slibberig; en de Engel des HEEREN vervolge hen. 
 Want zij hebben zonder oorzaak de groeve van hun net voor mij verborgen; 

zij hebben zonder oorzaak gegraven voor mijn ziel. 

:4 Hem, Die zij zonder enige oorzaak uitgeroeid hadden, is in Zijn opstanding 
de Eeuwige God. Maar op de Jongste Dag zullen de goddelozen uitgeroeid 
worden en niet meer zijn. Want zij zullen zijn als het kaf, dat door de wind 
verdreven wordt.

 Wind  =   =  8.�.�00  =  roeach  =  Geest
 Heendrijven  =  Verdrijven, nederstoten, wegstoten

:5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars 
in de vergadering der rechtvaardigen. 

:5 Op de Jongste Dag, de Dag des Oordeels, zullen alle ongelovigen niet meer 
bestaan. Zij zullen namelijk worden weggedaan en geworpen worden in 
de poel des vuurs. Ongelovigen zullen niet zitten in de vergadering der 
gelovigen.

:6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der 
goddelozen zal vergaan. 
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:6 Kennen  =  Gemeenschap hebben met
 Rechtvaardigen =  Gelovigen in Christus; gelovigen in het Woord Gods 
 Gelovigen leven dus in gemeenschap met de HEERE.
 Hun geloof wordt hen tot rechtvaardigheid gerekend.
 Maar de onrechtvaardigen, de goddelozen, de ongehoorzamen, wandelden 

naar hun eigen goeddunken en leefden dus niet in gemeenschap met de 
HEERE en Zijn Woord. Zij zullen dan ook vergaan. (Mattheüs 25:31-46)

Dit mag dan min of meer een negatieve afsluiting zijn van deze Psalm, maar we 
zouden deze laatste woorden als vertroosting zien.

Kolossenzen 2:6-10:
Gelijk gij dan Christus Jezus, den HEERE, hebt aangenomen, wandelt alzo in 
Hem; 
Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij 
geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. 
Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, 
naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet 
naar Christus. 
Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk.
En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht.

Daar waar wij blijven staan in het Woord van God en wandelen naar de Geest, 
zal ook ons, door de goddeloze mensen, lijden, smaadheid, verdrukking, enz, 
worden aangedaan. Maar op grond van onze trouw aan de HEERE nu, zal de 
HEERE op de Jongste Dag trouw zijn aan hetgeen Hij beloofd heeft.

Romeinen 12:17-19:
Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. 
Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. 
Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. 
Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is 
geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de HEERE.

Wij roepen daarom ook maar niet om wraak, want dat zal allemaal wel goed 
komen. En dus vragen wij ook niet hoe het met die “ander” moet.
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Maar het éérste waar wij om vragen is:
HEERE, ik wil gelijkvormig worden aan het Beeld van Uw Geliefde Zoon.

Want:
Welgelukzalig is Die Man
Die Man, Die niet wandelde in de raad der goddelozen, noch stond op den weg 
der zondaren, noch zat in het gestoelte der spotters. Maar Wiens lust was in des 
HEEREN Woord. En des HEEREN Woord overpeinsde Hij, bij dag en bij nacht.

Hij is dan ook geworden gelijk een Boom, Die geplant is aan waterbeken.
Een Vruchtbare Boom des Levens.
Een Onvergankelijke, Onsterfelijke, Onverderfelijke en Eeuwige Boom
En al wat Hij nu doet, is tot welzijn en is tot zaligheid voor een ieder die Hem 
gehoorzaam is.

Amen.


