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Hij zingt met een hart vol goede bedoelingen en dit tot eer van zijn God. Hij wil 
zingen over: Gods liefde, goedheid of genade, en gerechtigheid. Gezegend is Hij 
die goed is en ook goed wil doen, dit is God alleen daarom geeft David God alle 
eer! (Marc.10:18). David haatte de ongerechtigheid en kreeg grote liefde voor Bijbelse 
gerechtigheid. David schreef zijn psalmen nadat hij zich in stilte had teruggetrokken, 
om na te denken over Gods daden en wijsheid en de persoonlijke ervaringen welke 
hij had gehad. Hij zocht de stilte, net als Jezus, en stelde zich open voor Gods 
Geest.(Matth.6:5) 
 

 ONBERISPELIJKE WANDEL 

(2) Ik wil acht geven op een onberispelijke wandel. 

Wanneer zult Gij tot mij komen? Ik wandel in 
oprechtheid mijns harten in mijn huis; 

 
David spiegelt zijn zondig karakter aan Gods karakter en wijsheid om te streven naar 
een onberispelijke wandel. Het was de wens van zijn hart om Gods raad te gebruiken 
in zijn leven.  

4 Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.ps 37 

 
Wanneer komt gij mij bezoeken, en zult U zich openbaren?  
Dacht David aan Abraham? 1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen 

de Here aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn 
aangezicht, en wees onberispelijk;Gen.17 

Help mij opdat ik een goede koning zal worden?  David had grote verwachtingen van 
zijn God.  De apostel Paulus had ook deze hoop en schreef aan de Corinthiërs, 
welke ook uitzagen naar de openbaring van Jezus, dat Hij hen staande zou houden 
en onberispelijk op de dag van Christus. (1 Cor.1:8,9)  
Deze ingesteldheid kan men vinden bij ieder aangenomen kind van God, welke later 
zal regeren als “koning”.   
 
12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen 
verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;2 Tim.2 

 
Genade is geen vrijbrief om verder te leven als een lauwe christen of een ongelovige 
met wereldse principes of tradities. Een christen dient zich voor te bereiden tot een 
onberispelijke wandel. Bent u onberispelijk?  Twijfelt u? Verwacht u Hem? Vertrouw 
alleen op Hem! 
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SCHANDELIJKE DINGEN 

(3) Ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen; ik 

haat het doen der afvalligen, het kleeft mij niet aan. 

 
Hier wil hij zijn gedachten en voornemens trainen, om telkens rekening te houden 
met Gods denken. Dit is het strijden 
tegen zichzelf om God te volgen, 
daarom wil hij geen “schandelijke 
dingen” voor ogen houden. Dit wijst in 
de richting van goddeloosheid. Deze 
dingen in de gedachten van David 
waren het aanbidden en de wilde 
feesten van Belial. (2 Kor.6:15) Toen 
werden nog beelden vereerd. Vandaag 
zijn er andere beelden, tv-beelden, 
verleidende internetbeelden die de 
harten van de mensen vervullen, enz. 
Het gaat over die beelden en 
gedachten die de mensen weghouden 
van God. Die afvalligen zijn allen die 
oneerlijke praktijken toepassen. 

“Het kleeft mij niet aan” 
Het heeft geen vat meer op mij, hij zocht zich niet meer te laten beïnvloeden door 
allerlei succesvolle duivelse muziek, dans en wilde festivals. (Ps.1:1) (Bataclan) 
David wilde zijn gedrag onder controle houden. Wij kunnen ons eens toetsen aan de 
wereld rondom ons. Zijn er bij ons nog symptomen van werelds gedrag aanwezig als: 
 
1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware (gevaarlijke) tijden zullen komen:2 want de mensen 
zullen zelfzuchtig zijn (eigenbelang) , geldgierig (hebzucht), pochers, (ijdele huichelaar) vermetel,( 
arogant) kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, 
trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, 
opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de 
kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2 Tim.3   
 

(4) Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil 

ik niet kennen. 
 
David wenst geen vriendschap met ongelovigen, die niet willen luisteren naar 
gerechtigheid en Gods wijsheid.  
14 En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en 
schudt het stof uwer voeten af. Matth.10 

Zulke mensen wilde hij niet in dienst nemen. Deze mensen willen toch bewust of 
onbewust, slechte invloed maken, welke niet meer nodig is. Hij wil zijn denken 
beschermen.  
 
De satan gebruikt mensen om verwarring en misleiding te brengen. Zo vindt men 
krachtige sprekers, valse broodprofeten die veel mensen kunnen misleiden. 
Langdurige vriendschap is zeer gevaarlijk voor besmetting van het Bijbels denken. 
(Jac.4:4). Wij dienen niet te spelen met vuur! David, beeld van Jezus, wil zich in feite 
in de schoenen steken van Adam voor de zondeval!  
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NAASTENLIEFDE OF HAAT? 

(5) Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; 

wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet. 

 
David zingt uit volle borst: Wie achter de rug van 
zijn naaste kwaad spreekt en hem beledigt, die 
zal hij het zwijgen opleggen! Hij wil dat men het 
openlijk zegt en dan zijn er twee getuigen nodig. 
Dan zal de koning rechtspreken. David zal 
niemand verder verdragen welke houdt van 
bandeloosheid of wetteloosheid. David bedoelt 
dat hij niet met zulke mensen zal kunnen 
samenleven in éénzelfde wereld. Hier vinden wij 

het beeld van het doel van Jezus als Hij zal komen regeren op de troon van David in 
Jeruzalem. David duldt geen trotse mensen. Trots op hun bezit. Trots op hun positie, 
hun bekwaamheden, als de vrienden van Job, welke zo breeddenkend waren. 
(Job.11).  Daartegenover staat de nederigheid, of armen van geest. 

 

WIE ZAL BIJ GOD WONEN? 

Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om 
bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen (6) In mijn huis zal geen 

bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen.(7) 
 
21 Zijn heer zeide tot hem. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw 
geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.Matth.25  

 
David zal betrouwbare gelovigen aanstellen in zijn paleis om in zijn dienst te staan. 
Ook hier kunnen wij ons terugvinden, waarbij wij met Christus zulken regeren, naar 
Zijn wil door geloof en genade. Met “onberispelijk” bedoelde de koning, mensen die 
eerlijk, oprecht en onomkoopbaar zijn. Het betekent niet “perfect zonder te zondigen”.  
Enkel iemand als bv. Job.  
1 Er was in het land Us een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, 
godvrezend en wijkende van het kwaad. 

 
Daar is geen plaats voor schijnheiligen of valse mensen. De koning begreep dat ook 
hij onberispelijk diende te regeren om geloofwaardig over te komen, en zeker geen 
doofpotpraktijken of corruptie. Alle regeringsleider zouden deze psalm eens moeten 
lezen, en geloven, het ware tot een zegen voor het volk. Hij had voldoende ervaring. 

 

DE DOODSTRAF 

8 Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des 
lands, en uit de stad des Heren uitroeien alle 

bedrijvers van ongerechtigheid.(8) 
 
Elke morgen was er rechtspraak door de koning. Hij zong dat hij elke dag het kwaad 
zou uitroeien in zijn land. Daar was ook de doodstraf. Profetisch gezien komt die 
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“morgen” eens, een nieuwe dag een nieuwe tijd als Jezus komt regeren in 
gerechtigheid. 

 
3 Want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op het erfdeel der rechtvaardigen, 
opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. 4 Doe goed, Here, aan de 
goeden, en aan de oprechten van hart, 5 Maar hen die zich tot kronkelpaden neigen, zal de 
Here met de bedrijvers van ongerechtigheid doen vergaan. Vrede zij over Israël! Ps.125 


