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Psalm 119 

 

 
 
 
 
 
 
Deze psalm is de langste van alle psalmen, de psalmist voelde zich blijkbaar 
gelukkig, en zong het lied met grote blijdschap. Sommigen wijzen naar de profeet 
Ezra als de schrijver, hoewel wij David hier terugvinden. Deze psalm wijst 
herhaaldelijk naar het “Woord” van God, Jezus. 
 
Wat maakt nu een mens op aarde gelukkig? Wie ontvangt zegen van God? 
 
Kunnen nu Gods wetten iemand gelukkig maken, terwijl de wereld niet meer van God 
of zijn gebod wil weten, tenzij een eigen gemaakte god van hout, steen of ijzer? DE 
meerderheid wil zijn persoonlijke vrijheid behouden, wil zich niet meer binden, willen 
ook al geen huwelijksverbond meer. Velen zijn zwaar teleurgesteld door “kerk” of 
godsdiensten. Religie lijkt niet de goede weg voor de mens om gelukkig door het 
leven te gaan. Anderen geloven de Bijbel gedeeltelijk en zijn schijnchristenen. 
 

Wie is gelukkig? 
 
Gelukkig zijn de mensen die “onberispelijk” van gedrag zijn, en Gods Bijbelse 
onderwijs volgen, dit in plaats van teleurstellende kerkelijke wetten, of eigen regels, 
naar eigen inzicht. (Ps.1:1,3). Oei?  
 
(2) Gelukkig zijn zij, die Gods wil zoeken van ganser harte! (Ezra 7:10, Spr.8:17, 

Jer.29:13) Niemand is onberispelijk, het gaat om mensen die Gods regels willen 
nastreven. Jezus speelde in op deze tekst:  
28 Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het 
bewaren.Luc.28.  

 
Dit antwoord kwam toen als een 
reactie van Jezus op een gezegde 
van een vrouw uit de schare, waar 
het ging over het geluk en grote 
blijdschap om moeder te kunnen 
worden van een wijze zoon. Jezus 
sprak over een blijvend hemels 
geluk. 
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(3,4) Mensen die streven om geen onrecht of bedrog te plegen. Het zijn mensen die 
rekening willen houden met Gods geboden, en geloven dat die rechtvaardig zijn.  
Wie uit God geboren is, zit op de smalle maar correcte levensweg! Hij volgt Gods 
onfeilbare gps, de Bijbel, onder leiding van de H. Geest, en zolang hij enkel deze 
richting blijft volgen  zondigt hij niet, m.a.w. hij zal zijn beloofde doel niet missen. (1 
Joh.3:9).  
 
(5,6) De psalmist zingt dat hij beschaamd staat, want hij weet van zichzelf dat hij niet 
perfect leeft volgens Gods geboden. (Rom.7:24) Hij wordt teleurgesteld, soms wordt 
hij depressief in deze wereld. Hij voelt zich een zondaar, al wil hij die geboden 
volgen, of de instructies van de Gods GPS.  De psalmist is eerlijk met zichzelf, je 
hoort hem niet zeggen: Ik ben een goed mens! (Luc.18:11) Wanneer iemand beweert 
een goed mens te zijn, dan is het hoogtijd dat hij de Bijbel leest, God zoekt, en dan 
zal hij Gods stem horen en begrijpen dat hij vergeving nodig heeft. 
 

Gods wil ontdekken en hulp vragen! 
 
(7,12) Gelukkig worden kan niet zonder het 
Woord te geloven en dan te begrijpen.  
Dus is het nodig om Gods geboden en raad aan te 
leren. Gezond Bijbelonderwijs is de voordeur van 
een hemels gevoel en een zalig 
toekomstperspectief. Valse staatsgodsdiensten met 
machtswellust, zijn de voordeur van de hel. De 
duivel is een expert in het verdraaien en manipuleren 
van Gods woord, en als het kan, het verbieden van 
de Bijbel. (Geschiedenis RKK). De duivel spreekt en leert dat de Thora niet meer 
nodig is, maar Thora betekent: onderwijzen, instructies. Een kind van God 
onderzoekt Gods woorden en leert ook persoonlijk. 
 
Col 3:16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en 

vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, 
zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.  

  
Het oprechte hart verlangt naar hulp, om God, als uw Vader, niet te kwetsen. De 
jongeling heeft hulp nodig om verleidingen te weerstaan tot hij huwt! Om een goede 
keuze te maken. Wie Gods wil zoekt zal hem vinden, zie deze belofte:  
Spr. 3:6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.  
 
De ziel van de psalmschrijver verlangt naar onderwijs.  
Hier was de moeder van Jezus een goed voorbeeld want er staat: En zijn moeder 
bewaarde al deze woorden in haar hart. (Luc.2:51) Maria had een les getrokken uit 
een levenservaring, haar kind was plots spoorloos op zijn twaalfjarige verjaardag!  
(10) Zo kunnen Gods kinderen ook Jezus uit het oog verliezen, en dat brengt enkel 
plots verdriet en een zeer onrustig hart. Een Bijbelgetrouw christen verlangt naar 
ernstige Bijbelstudie en niet naar meeslepende verhaaltjes, die de oren strelen, of 
mirakels en wonderen willen zien. Zie op Jezus, en niet op mensen welke sterk in de 
kijker komen.  
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BLIJDSCHAP STRAALT GELUK UIT! 
 

(13,17) Koning David kan niet nalaten te getuigen en te 
zingen over het ontdekte geluk welke hij vond in Gods raad. 
Het was hem meer waard, het gaf hem meer blijdschap dan 
alle rijkdom ter wereld. Hij zal mediteren over Gods 
raadgevingen. Wie christen is geworden zal zich verblijden bij 
het lezen en begrijpen van de Bijbel. De Bijbel is het water 
waarover Jezus spreekt!  

 
Joh_4:14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, 
dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem 
worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven 
 
Vers 17 spreekt over het delen van een hemelse blijdschap, deze blijdschap is 
wederzijds tussen David en God, het stimuleert spontaan het navolgen van Gods 
raad. Wie Gods raad opvolgt, zal ook respectievelijk bescherming van God in zijn 
aardse leven ervaren. 
 

DAVID ZAG PROFETIE IN DE WET, GODS OVERWIJS! 
 
(18,24) Gods wetten gaan over onderwijs, en David bad om de wonderen van Gods 
raad te mogen begrijpen en te ontdekken. Hij wilde nog meer openbaring en inzicht 
van Godswege. Het hart van een Bijbelgetrouw christen verlangt ook meer. 
 
Eph 1:17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, 

u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
  

Koning David voelt zich niet verder als een aardbewoner, met veel wereldse 
begeerten, hij bedoelt dat het aardse leven ook als koning, zeer tijdelijk is. David was 
zeker dat er leven was na de dood! Zijn aardse verlangens smolten weg, door het 
verlangen naar het hemelse. Begrijpelijk dat christenen vandaag ook verlangen naar 
de dag van de opname! 

Heb_11:16 Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. 
Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij 

had hun een stad bereid. 

 

David als beeld van Israël, komt in 
benauwdheid terecht, door vorsten die 
beraadslagen tegen Gods volk. Gods 
profetieën zullen hen bemoedigen en 
inspireren. Hun huidige regeringsleider 
roept zijn volk op om de Bijbel meer te 
onderzoeken. Wie Gods geboden naast 
zich neerlegt komt spontaan onder een 
vloek.  
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 DAVID EN HET WERELDS GENOT 
 
(25,32) Zijn ziel kleefde aan het stof. “My soul clings to the dust”. Het woord kleven 
was een sterke uitspraak, en het betekent doordrongen zijn van lust en wereldse 
seksuele en materiele verlangens. (Deut.22:22) Het kleven is te vinden in Gen.34:3 
en Gen.2:24: 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn 
vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.    

 
Een mens kan zo gebonden zijn door het materiële, 
geld, bezit, en begeerten dat hij nooit Gods heerlijkheid 
zal zien. Wanneer hij het evangelie hoort, dan heeft hij 
daar geen tijd voor. (Marc.4:19) De geschiedenis toonde 
aan dat het prille christendom een grote afvalligheid 
kende door vriendschap met de wereld, en keizer 
Constantijn. Toen kwam er de grote scheuring tussen de 
eerste christenen, ze hadden verschillende verlangens in 
hun hart, de ene bleef trouw aan Jezus, de anderen 
plooiden voor de Mammon, en het staatschristendom 
was geboren. 
 

4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap 
met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus 

een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad 
een vijand van God.Jac.4 

 

“Maak mij levend naar Uw woord” 
 
Zo bad koning David en hij werd gelukkig. Zo kan ook nog vandaag ieder mens 
bidden die gelukkig wil zijn. Er is maar een deur naar dit soort gelukkig zijn: Jezus. 
Jezus sprak: 63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de 
woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Joh.6 
 
David had begrepen dat hij door zijn zonden nog in een dode geestelijk toestand 
was. Daarom sprak Jezus, laat de doden de doden begraven. (Matth.8:22) (26) Daar 
lezen wij dat David al zijn zonden heeft beleden, want God had hem dat duidelijk 
gemaakt. David werd levend door Gods woord. Jezus sprak ook van een overgang 
naar nieuw leven: 
 

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord 
hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, 
heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, 

want hij is overgegaan uit de dood in het leven.Joh.5 
 
Koning David kreeg daarna honger naar het geestelijk voedsel, hij wilde meer gaan 
begrijpen van Gods bedoelingen met hem. David kende spijt en kommer in zijn hart, 
en bad in feite opdat God hem genadig zou zijn, en hem zou leren, hij had nu de 
waarheid ontdekt. Er groeide een verlangen in het hart van David opdat zijn ziel nu 
zou gemeenschap hebben met God en zou “kleven” aan het woord! Jezus is het 
woord! 
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25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de 
opstanding en het leven; wie in Mij 
gelooft zal leven, ook al is hij 
gestorven, Joh.11 
 
Het heeft geen enkele zin en om 
een wedergeboren christen te 
vermoorden!  Daarom zullen dit 
soort christenen, indien nog nodig, 
(?) het merkteken van de antichrist zeker weigeren. Dit antichristelijk merkteken 666, 
hoe het ook en in welke vorm ook, zal worden aangebracht, in de mens, zal het DNA 
van de mens definitief beschadigen. Hij wordt een verloren ziel, een ongelukkige ziel, 
voor de eeuwigheid.  
 
De mens werd geschapen naar het beeld van God. Dat beeld of het DNA van God in 
de mens werd voor 90 % inactief door de zondeval. De DNA- moleculen kunnen door 
de H. Geest geactiveerd worden, dit zal gebeuren bij de opstanding/opname, plots 
een verheerlijkt hemels lichaam. De werking van de H. Geest kan soms heel 
kortstondig zijn. Bv: Hand.8:39 Filipus werd plots weggenomen door de Geest, en de 
kamerling zag hem niet meer!  De taal van God welke gebruikt werd om ons lichaam 
te vormen, is de taal van het Woord dat vlees werd en onder ons heeft gewoond. 
(Jezus) 
 

14 Het Woord is vleesgeworden en het heeft onder 
ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als van de eniggeborene 
des Vaders, vol van genade en waarheid.Joh.1 

 

Deel 2 – Psalm 119 
 

EEN BIJZONDER GEBED: ONDERWIJS MIJ…. 
 

(33,35) De psalmist gaat bidden, hij heeft begrepen dat het volgen van Gods raad en 
geboden, niet eenvoudig zijn om in praktijk te brengen. Het was een groot verlangen 
geworden van David dit te kunnen. De bijzonderste voorwaarde om Gods wil in 
praktijk te willen brengen, is dat men goed en correct de Bijbel begrijpt. Een valse  
Bijbeluitleg brengt teleurstelling, een zondig gedrag, twijfel en geloofsafval. God stelt 
zelf leraars aan. (Hand.13:1- 1 Cor.12:28) Vandaag zijn er valse leraars, en zoekt 
men leraars die spreken naar hun eigen begeerte. (2 Tim.4:3). In plaats van te 
bidden, neigt men zijn oren naar filosofie. 
 
Hij bad om gezond verstand, dan zal ik van ganser harte die geboden volgen. Hij 
bad, bewerk het in mij. Hij begreep dat hij bovennatuurlijke hulp nodig had om de 
schriften te begrijpen. God wil dat wij Hem ook liefhebben met “geheel uw verstand”. 
(Matth.22:37). De Emmaüsgangers, geloofden en begrepen niet alles wat 
geschreven stond. Jezus opende hun verstand zodat zij de Schriften konden 
begrijpen! (Luc.24:45).  Jezus zond ze niet naar de Schriftgeleerden! Die 
bovennatuurlijk hulp is vandaag de werking van de H Geest, de Geest der waarheid 
die in de wedergeboren christen zal leven. (Joh.14:16,17). 
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WEND MIJN OGEN AF…… 
 

(36,38) Verander mijn denken, want ik zoek nog steeds 
mijzelf te behagen. Dit is een oprecht gebed, want de 
duivel doet ook zijn werk. Er zijn vele aardse ijdelheden, 
en geldzuchtigheid die de mens kunnen beïnvloeden, en 
afhouden van God. Ogen werken snel tot verleidingen. 
Willen of niet vallen er vandaag beelden welke invloed 
maken op het denken van de mens. Ze kunnen 
aanleiding geven tot iedere vorm van lichamelijk of 
materieel plezier. De psalmist is ook maar een mens, 
maar heeft goede bedoelingen.  
God gaf ook opmerkelijke beelden voor het oog. 
God liet zijn volk gedenkkwasten maken, om aan de 
hoeken van hun klederen vast te maken. Waarom was 
dat nodig? 
 

39 Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden 
des Heren gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u 
daardoor tot overspel zoudt laten verleiden, 40 Opdat gij gedenkt en volbrengt al mijn 
geboden en heilig zijt voor uw God.Num.15 
 

 
Eva liet haar verleiden door wat ze zag, mooi en goed was in haar ogen. Ook David 
werd door God beproefd, bij het zien van Bathseba, een vrouw zeer schoon van 
uiterlijk. Zijn denken veranderde, en zijn God kwam op de achtergrond. De psalmist 
bidt voor bijstand, om weerstand te kunnen bieden. De gedenkkwasten vielen ook in 
het oog en deden denken aan Gods geboden om gelukkig door het leven te kunnen 
gaan.  
 
Wij bedenken de gedenkkwast welke door de 
bloedvloeiende vrouw werd aangeraakt, en 
eerst twaalf jaar zonder resultaat, dokters 
bezocht, zij werd hopeloos. Zij hoopte op 
Jezus, en deed hoe zwak ze ook was uiterste 
inspanning om bij hem te komen. Er ging 
kracht van Jezus uit en zij genezen werd. Zij 
kwam opnieuw op krachten. Dit beeld leert ons 
dat wanneer iemand Gods geboden en raad in 
vertrouwen aanraakt, en wil vasthouden, zal 
genezen worden en leven. 
 
Daarna lezen wij dat hij bad, opdat God zijn beloften zou waarmaken. Dit betekent 
dat men God zeker op zijn woord mag nemen, en dan uitzien! Hij zal dit bevestigen. 
(39,41) Wij vermoeden dat Koning David veel kritiek en smaad heeft gekregen 
omwille van zijn gedrag, en hij hoopt op genade. Hij bad opdat God hem zou 
veranderen, en dat zijn zondig gedrag zou afnemen. 
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EEN CHRISTEN BETER DAN IEMAND ANDERS? 
 

 
(42,44) Dit is het gezegde van de goddeloze, 
hij kijkt naar het gedrag van een gelovige. Dan 
ziet hij dat er nog wordt gezondigd in het leven 
van een christen. Dan heeft men telkens kritiek 
en smaad. Ook Jezus kreeg kritiek, toen hij 
met zondaars omging! Maar uit welke hoek? 
Men sprak ook kwaad over Jezus:  
 
 
 

19 De Zoon des mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en zij zeggen: Zie, 
een vraatzuchtig 
mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Matth.11 
 
David bad opdat hij getrouw zou blijven aan Gods onderwijs, want enkel hierop 
stelde hij zijn hoop. David was ook rechter, en wilde het recht blijven hooghouden in 
zijn land door correcte uitspraken te doen. 
 
(46,48) Ondanks alles, David sprak over God getuigenissen zonder zich te schamen, 
ook tegenover andere koningen. David liet zich niet vangen door duivelse inspiraties, 
als “zwijg nu maar” je bent niet beter dan anderen!   
David hield van Gods geboden, dat kwam door zijn ervaringen. Wie van zijn werk in 
de bouw houdt, ook die zal houden van de bouwregels en de bouwprincipes. 

 
EEN GELUKKIG MENS HEEFT HOOP 

 
(49,52) Je kunt niet gelukkig zijn zonder 
toekomstperspectief. Koning David had 
hoop op Gods beloften. Zo hebben de 
Bijbelgetrouwe christenen vandaag een 
levende hoop, want zij verwachten de 
wederkomst van Jezus. Niemand mag zich 
laten afbrengen van deze hoop. (Kol.1:23).  
Wie zich laat afbrengen van deze hoop, is 
als een soldaat die zijn helm weggooit, in 

de strijd! (1 Thess.5:8). Deze hoop functioneert als een troost in tijden van 
beproevingen. Dat men maar spot en lacht, schrijft David, ik blijf hopen op Uw 
Woord. David had ervaringen met zijn God! 
  
(53,56) Wanneer koning David mensen zag die niet verder geloofden in Gods 
woorden, dan had hij twee emoties, verdrietig en zwaar teleurgesteld, en anderzijds 
een brandende woede. Gods raad klonk in de oren van David als muziek, voor de tijd 
van het korte aardse leven. Wanneer David ‘s nachts wakker werd, dan waren zijn 
gedachten opnieuw vervuld met de dingen van zijn God. God waakt over zijn 
kinderen ook in de nacht.  
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Deel 3  - Psalm 119 
 

(57,61) Koning David stelde zijn vertrouwen op 
de genade van God. De Here is ons deel, of de 
dingen van de wereld is ons deel.  
 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt 
de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten 
aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn.Col.3 

 
David overdacht zijn zondige wandel, en “ zijn voeten” zijn een nieuwe levensweg 
ingeslagen, een smalle weg, daarbij volgt hij nu de wegwijzers, of de raad van God 
zelf. Soms werd hij ook door andere mensen benaderd, die hem wilden vangen en 
verleiden tot het dienen van andere goden, tot een handelen tegen Gods wil. David 
liet zich niet vangen door deze strikken.(Spr.14:27, Ps.38:13). 
 

DAVID AANBAD IN DE STILTE VAN DE NACHT 
 
(62,71) De koning kwam echt door ervaring onder de indruk van Gods raad en 
geboden. Hij werd wakker in de nacht door zijn mediteren. Hij kwam nu precies in 
een andere familie terecht. Allen die nu ook vertrouwen op die geboden, zijn meteen 
vrienden van de koning geworden. Wie van de wet niet wilde horen, en leefden in 
wetteloosheid, zulke mensen haatte David. (Ps.139:21,22)  
 
Onder broeders en zusters is er geen aanzien meer van de persoon, geen enkel 
onderscheid tussen rijk of arm, tussen een president en een straatveger! (Jak.2) Het 
Griekse denkpatroon kwam over naar ons westen. Daar werd een mens met 
geestelijke arbeid, meer geëerd, dan een mens met handenarbeid. Dit is een 
voorbeeld van een “zondig” denken en staat haaks op het Bijbels denken. 
Het oude en het nieuwe verbond leren hetzelfde. (Deut.17:19,20). 
 

11 Want er is geen aanzien des persoons bij God. 12 Want allen, die zonder wet gezondigd 
hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, 

zullen door de wet geoordeeld worden; 13 want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij 
God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Rom.12 

 
Wij lezen dat de aarde is vervuld met Gods goedheid. God schiep deze wereld met 
veel liefde. De aarde is vol met de bewijzen hiervan. Daarom wil God dat wij zijn 
geboden bewaren, ook tegenover de natuur enz.om te kunnen overleven. De 
opwarming van de aarde komt veel ter sprake, en bijzonder de gevolgen. Is het niet 
wat laat geworden om te luisteren naar de Schepper van hemel en aarde? JHWH! 
 
De psalmist schrijft dat hij eerst wat dwaalde. Nochtans kende hij de Thora, door 
onderwijs op een soort Bijbelschool. Doch nu wil hij Gods geboden beter leren 
kennen, nadat hij tot inzicht was gekomen, dat hij een zondaar was, en er bekering in 
zijn leven was gekomen. 
 

https://www.bing.com/images/search?q=valstrik&view=detailv2&&id=9F37219A8F06C595B9ACFA53835E3613706A5A51&selectedIndex=17&ccid=pVit2HYP&simid=608001283885106664&thid=OIP.Ma558add8760f6ac88f461c5a22071457o0
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God deed goed met mij zingt David. Dit spreekt over 
ervaringen. 
De ongelovige vijanden van David verweten hem van 
hypocrisie! Deze mensen hebben een ongevoelig 
geweten, een “dode geest” een vet hart, een zondig 
denken.(70)  
Doch David was geestelijk sterk, want hij sprak en 
dacht: God weet het wel dat ik zijn geboden nu echt wil 
volgen! Hij werd niet depressief door kwetsende 
scheldwoorden die hij te horen kreeg. Hij liet de wraak aan 
God toe! 
David dankt in feite en zingt dat het goed was dat hij 
eerst werd verdrukt en grote moeilijkheden had 
ondervonden, met als gevolg kreeg hij een onrustig 

geweten. Iemand als de profeet Nathan liet hem nadenken! David kreeg zondebesef, 
dit was de aanleiding om zonde te blijden en God persoonlijk te leren kennen. Velen 
schuiven telkens de fouten in andermans schoenen, en denken niet voldoende na, 
als ze bepaalde tegenslagen krijgen. 
 
Ook zo komen er vandaag nog mensen tot het ware geloof, die beseffen dat ze op 
de verkeerde weg waren, en leefden naar eigen begeerten of aangeleerde religieuze 
tradities die bij volwassenheid bijna helemaal verdwenen. Die mensen stellen verder 
hun vertrouwen op de genade van God, door geloof in het offer van Jezus op 
Golgotha, en geloof in de Bijbel, Gods woorden!  
 

GOUD EN ZILVER 
 
(72,77) Gods woorden van 
onderwijzing, waren voor David 
veel meer waard dan Goud en 
zilver en alle weelde. Toen ik tot 
geloof kwam en de Bijbel in mijn 
handen had, sprak ik tot mijn 
vrouw: “Ik heb een berg in goud 
gevonden”. Toen wist ik niet dat 
ook zoiets in de Bijbel stond! 
 
 
Jod van Jota, er zal niet het 
kleinste leesteken van Gods woorden vergaan, vooraleer alle profetieën zijn vervuld. 
(Math.5:18) Goud en zilver staan symbool voor geld.  
Vandaag offert men zijn gezondheid voor winst, kapitaal en macht. Hoe een mens op 
aarde leven moet om gelukkig te zijn was van groter belang. Daarom bad David om 
verstandiger te kunnen leven.  
David had begrepen dat hij moeilijkheden en verdriet had gekregen, en hij gaf God 
groot gelijk, het was terecht. Velen zouden vandaag een vuist ballen naar God uit 
woede en Hem lasteren. Hij vertrouwt opnieuw op Gods genade. 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr6cGCtpHPAhWBOxoKHYj4A10QjRwIBw&url=https://dwellingintheword.wordpress.com/2016/01/25/1756-1-samuel-16/&psig=AFQjCNEd0k01Txtv-YGqmcpOsuiQUVaqhg&ust=1474030543122307
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKtd-nzJPPAhWFWhoKHTr9Ae8QjRwIBw&url=https://slimbeleggen.com/trends/amerika-onderzoekt-manipulatie-edelmetalen-banken/&bvm=bv.133053837,d.ZGg&psig=AFQjCNGfXzzZVxUWWW__SmsJm3EDRHVCYw&ust=1474105234756453
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HOOGMOEDIGEN EN NEDERIGEN 
 
(78,80) David bad opdat de leugenaars uit hoogmoed beschaamd zouden worden, 
met andere woorden opdat ze tot inzicht zouden komen van de waarheid. Deze 
mensen waren mensen van aanzien die hun vertrouwen stelden op hun macht en 
positie. Ze konden grote invloed maken, helaas! 
Een gebed van koning David werd een lied. God laat al uw vrienden ook mijn 
vrienden worden. 

 
Hij bad ook opdat er geen verdeeldheid of twijfels in zijn eigen gedachten zouden 
opkomen aangaande Gods woorden. Hij streefde naar een perfect begrijpen. 
Hoeveel verdeeldheid vinden wij niet 
vandaag, zo zijn er onterecht de vele 
denominaties ontstaan. Er kwam ook 
verdeeldheid en twijfel in het hart van 
Eva, over de nog weinig gesproken 
woorden van God, en let op de 
gevolgen!  
Ook Petrus twijfelde, en zonk in het 
water! Thomas, een wetenschapper…Wie twijfelt aan de wederkomst van Jezus? (2 
Petr.3:4) 
 

 
 
(81,88) Hier begint dit gedeelte met de Hebreeuwse letter “chaf” wat handpalm 
betekent. Volgens anderen betekent het ook “kroon”. Dit spreekt elkaar helemaal 
niet tegen. Wie in Gods handpalm blijft, zal zijn kroon ontvangen. (Joh.10:29) 
(Jak.1:12). David zet al zijn vertrouwen op God, en verlangt vurig naar zijn behoud en 
troost. Zijn ogen spreken van zijn toekomstvisie welke hij heeft gekregen door 
vertrouwen te stellen op Gods beloften. 
 
 

Ik ben oud geworden met kleur beschreven.(83). 
Een lederen wijnzak in de rook van de tent. Die 
zak werd uitgeperst tot de laatste druppel wijn. Zo 
vergelijkt David zich als een profeet van God.  
Hoelang heb ik nog te leven? Hoelang moet ik 
nog strijd voeren? Want wij sterven niet vroeger 
of later dan zoals God het heeft bepaald. David 
stelt zich de vraag hoeveel geduld God nog zal 
hebben tegenover al zijn vijanden. Op het laatste 
roept hij om hulp. Ook vandaag kunnen eenzelfde 
vraag stellen: Hoelang zal God nog geduld 
hebben met Israëls vijanden? Wij denken 
vanaf Israël zal roepen op hulp aan zijn God! 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhpbznypPPAhWF0hoKHe_XA58QjRwIBw&url=https://biblespace.wordpress.com/2012/08/19/de-kroon-des-levens/&bvm=bv.133053837,d.ZGg&psig=AFQjCNGcrBtvHogT5sPOyGesvfTSW5V9ag&ust=1474104847823933
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.blokvijf.nl/images/sized/assets/overig/Caravaggio_-_The_Incredulity_of_Saint_Thomas-604x256.jpg&imgrefurl=http://www.blokvijf.nl/2014/blog/de-twijfel-die-wetenschap-heet&docid=VHSQs1TITVXcWM&tbnid=ruf6N03WM_Qr8M:&w=604&h=256&hl=nl&bih=855&biw=1200&ved=0ahUKEwiR36DbzZPPAhUrDMAKHUsJCsUQMwiXAShhMGE&iact=mrc&uact=8
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Deel 4  psalm 119 

 
GOD HEEFT ALLES ONDER CONTROLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(89,96) Dit gedeelte begint met de letter “Lamet” het symboliseert het hart, het 
denken van de mens en al zijn emoties. Anderzijds werkt het hart als een koning over 
alle menselijke organen. Het menselijk hart bevat ook geheugencellen! (Cfr. Dr.Leaf) 

Voor vele Joden is het, het hart van hun leven, de wet uit de hemel bestuderen! 
David wilde spreken over Gods woord, dat rotsvast is. David bad opdat hij mocht 
herleven (88) Hij zong dat ieder mens een nieuw leven zou kunnen beginnen als hij 
Gods woorden ter harte zou nemen en geloven. (Joh.6:63) De woorden van Jezus 
zijn geest en leven! De Bijbel lezen, vraagt tijd, en laat uw tijd niet stelen! Hij loofde 
God omdat God altijd trouw blijft aan zijn woord. (91)  
 
God is de schepper, en heeft alles nog steeds alles onder controle door zijn 
goedheid, zo meent de psalmist. Als uw leer mij niet tot vreugde en blijdschap waren 
geweest, dan zou ik al zijn omgekomen. Het is de doctrine van vrede, vergeving, 
gerechtigheid en vreugde. Blijkbaar heeft hij ervaringen gehad waarbij hij Gods 
bescherming heeft mogen ondervinden. Hij weet dat God luistert naar gebeden in 
vertrouwen! Wie vandaag tot geloof is gekomen in het Woord (Jezus), is een gelukkig 
mens, zolang hij Gods raad en geboden niet zal vergeten.  
 
“Ik ben de uwe” zo zingt David. God stelt belang in allen die in Hem geloven, zoals 
de Bijbel leert. David was zich bewust over de rijkdom van Gods woorden. David had 
een persoonlijke relatie met zijn God. (Ps.86:2) Ik hoor 
bij u “want” staat er ik onderzoek uw woorden, ik 
onderzoek wat gij wilt voor de mens van goede wil. Ik 
ben er altijd mee bezig, ook als ik dingen moet 
overwegen en beslissen. Ook de christenen? Zijn 
aangenomen kinderen nemen de nodige tijd en kunnen 
dit overdenken, ze zijn niet verder gebonden aan al de 
verleidende begeerten en denkpatronen van de wereld! 
Dat is pas de christelijke vrijheid.  
 

22 Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is 
hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus.  
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Gij zijt gekocht en betaald. 
  
(95) De goddelozen zochten om David (Israël) om te brengen, hij was David niet 
meer zoals vroeger. (Ps.37:32) Deze wereld ligt nog steeds onder de vloek, onder 
invloed van de duivel, welke wil aanbeden worden. Sommigen doen dit omwille van 
werelds succes en voordeel! Maar daar komt een eind aan, schrijft de psalmist, en 
komt er geen einde aan Gods woorden. 
Een wedergeboren christen is een gelukkig mens, maar kent ook de vijandigheid en 
haat van deze wereld net als koning David. Ook Paulus schrijft: 
 

14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk 
van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 15 want wij zijn voor God een geur 
van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan;16 voor 
dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. 2 Kor.2 
 
(97,104) David hield van Gods geboden uit 
vrije wil, dat is niet anders  voor de 
christenen, een gemaakte vrije keuze. God 
wil geen slaafse gehoorzaamheid, of slaafse 
traditie zonder na te denken.  
Dit vers 98 maakt een scherpe uitspraak. 
Gods geboden maken iemand wijzer en 
verstandiger dan een goddeloze.  
De kerkregels van vele religieuze kerkleiders, 
zijn on-Bijbels   
 
Die goddelijke wijsheid groeide bij David 
respectievelijk naarmate hij alles betrachtte. 
Hij liet zich niet vlug meer verleiden naar 
boze paden! Hij had honger naar de 
waarheid! Hij wilde een gerust geweten, dat 
goed is voor de gezondheid. Deze wijsheid 
groeide voor hem niet op schoolbanken, 
maar in het dagelijkse leven. Hij werd wijzer 
dan zijn leermeesters. Zijn kennis was als honing voor zijn mond, smaakvol en zoet! 
 
 
God deelt geen diploma’s uit aan zijn kinderen. Veel levensovertuigingen berusten 
op eigen menselijke wijsheid, filosofie en terugkerende verdichtsels. Uw geloof mag 
niet berusten op menselijke wijsheid! (1Cor. 2:5). De hedendaagse wetgeving houdt 
geen rekening meer met Gods geboden, dit blijft wel zo tot Jezus Christus terugkomt 
en zal regeren in gerechtigheid. Jezus komt regeren in Jeruzalem, het einde is in 
zicht en de hoop groeit! De wetteloosheid neemt toe. De “wetteloze” wil eerst nog wat 
regeren!  Een christen toets alles aan de Bijbel.  
10 De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben, allen 
die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.Ps.111  
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr0p3P1KfPAhUGPRoKHZh0B1QQjRwIBw&url=http://time.com/4204587/king-david-leadership/&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNGCpqj7Z-Wjab8MK78gqf1mFL_KFA&ust=1474794666529930
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Uw woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. 
 

 
(105,112) In deze duistere wereld heeft men licht 
nodig. Hier is geen sfeerlicht bedoeld! Vele mensen 
hebben wel eens twijfels en moeilijkheden. Duisternis 
is onwetendheid, onzekerheid en onveiligheid, en dit 
kan onrust veroorzaken in het hart van de mens. God 
kan al onze duisternis wegnemen, door inzicht en 
begrip te geven, bij het bestuderen van de Bijbel. De 
psalmist wilde geen enkele stap meer zetten zonder 
Gods Woorden te raadplegen!   De Heilige Geest zal 
ons leren en te binnen brengen wat geschreven staat! 
( Joh.14:26)  
 

29 Want Gij, o Here, zijt mijn lamp, en de Here doet mijn 
duisternis opklaren. 30 Met U immers loop ik op een legerbende in, met mijn God spring ik 
over een muur. 2 Sam.22 
 
Ook alle profetie geeft enkel de gelovige 
inzicht en hoop naar de toekomst toe. (1 
Cor.14:22). Wereldleiders laten zich 
leiden door duistere of occulte machten, 
en veroorzaken veel leed en verdriet  bij 
oorlogsgeweld. Terwijl Europa nog in 
duisternis en zonde leeft, is W.O.III stil 
begonnen. De lamp in de EU brandt niet, 
want het heeft geen olie, dus geen licht, 
slechts een super kleine minderheid is 
aanwezig! (Openbar.16:13,14). (1 
Joh.1:7) Het woord van God onderwijst 
het geweten! 

 
Let op de woorden de apostel Petrus, welke wijst naar de profeten, ze geven licht als 
menora!   
 

19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wel er 
acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag 

aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.2 Petr.1 
 
Wij lezen dat David (Israël) verdrukking en ernstige  moeilijkheden kent, met 
levensgevaar.  Zijn leven ligt voortdurend in Gods hand. Telkens verwijst de koning 
naar zijn inspanningen om de Heer te volgen. Hij verwijst naar de verwachtingen dat 
God hem opnieuw zal helpen. (108) Hij verwijst naar de offers van zijn mond, zijn 
lofliederen, zijn getuigen tot de mensen zonder schaamte enz. De offers van zijn 
mond, betekenen iets anders dan brandoffers met stieren op een altaar!  
 

http://www.goodsalt.com/details/lwjas0472.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXisb41afPAhUJVxoKHTR5Dx4QjRwIBw&url=https://stjudasmaccabaeus.wordpress.com/2010/10/10/&psig=AFQjCNHZWUQ7h1EnEv39RkCUNrah3Q8I4g&ust=1474795013972193
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De profeet Hosea slaat de nagel op de kop: 
1 Bekeer u, Israël, tot de Here, uw God, want door uw ongerechtigheid zijt gij 
gestruikeld. 2 Komt met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de Here, zegt tot 
Hem: Vergeef de ongerechtigheid geheel en al, en wees genadig; wij bieden als 
offerstieren de belijdenis onzer lippen.Hos.14 
 

Op deze wijze toonde David, na 
schuldbelijdenis zijn liefde tot God!  
Met al deze verwijzingen wil David 
duidelijk maken dat hij in Gods hand 
is!  
Al de schapen die horen naar de stem 
van Jezus, zijn in zijn hand, niemand kan 
dan hen roven!  Zij die horen, zijn zij 
welke dezelfde verwijzingen kunnen 
maken. Wanneer wij dit in het licht stellen 
van het hedendaagse Israël, dan is er 

hoop, als Israël zijn vertrouwen zal stellen op hun komende Messias, Jezus!   
 

GEBED OM BESCHERMING. 
 
(113,120) De psalmist heeft zeker goede bedoelingen, om Gods geboden te 
onderhouden, hij twijfelt niet aan Gods woorden. Velen zoeken hun bescherming bij 
allerlei afgoden, beelden van heiligen, amuletten, enz.  Voor David werd God zijn 
schuilplaats en een schild als bescherming. Hij zend de knechten van satan weg, zij 
willen hem brengen tot geestelijk overspel! Dien toch andere goden! (1 Sam.26:19). 
Hij bad : Schraag mij…Ondersteun mij.. God verwerpt allen die afdwalen, dit is 
typisch bij de schapen. God zal alle goddelozen op aarde laten verdwijnen als 
schuim!   
 
Dat vuil schuim werd verwijderd bij het 
smelten van edele metalen. De profeet 
Ezechiël schreef dat Israël werd tot schuim, 
afvallig, het schuim als zonde, en het kreeg 
Gods oordeel over zich. (Ezech.22). 
(Jer.6:28) Dat soort schuim lijkt op zilver of 
goud, maar is vuil. Wij kunnen spreken over 
“schijnheilig”. Het is niet verder te reinigen, 
enkel kan men het weggooien. Het heeft 
geen enkele waarde meer. Daarom is het 
onderscheiden van geesten vandaag van 
groot belang in tijden van veel dwalingen. In 
de toekomst zullen alle “schuimchristenen” 
verdwijnen, samen met alle goddelozen. 
De psalmist kreeg grote schrik, omwille van 
de ernst, en bad verder om Gods goedertierenheid, lees genade. 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis7bunk6PPAhXGAxoKHS3GB6IQjRwIBw&url=https://www.moodymedia.org/sermons/how-you-can-be-sure-you-will-spend-eternity-god/held-gods-hands/&psig=AFQjCNHQ1wY3O07_g0GnPNI3JS0xgPa_ww&ust=1474639724276854
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aluminium_oxide2.jpg&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNEOPnJdMaKPBEEG-FX2Ih4KR_PBpw&ust=1474711381657926
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DEEL 5 Psalm 119 
 

Ik ben uw knecht! 
 
 
(121-128) Met de Hebreeuwse Letter Ayin start dit gedeelte. 
Ayin niet gebruikt in andere talen, deze letters lijken wel 
geheim. Het betekent als ademhaling en zuurstof, oog  of licht 
het levensnoodzakelijke om te leven. (2 Kron.16:9)  

 

 
9 Want des Heren ogen gaan over 

de gehele aarde, om krachtig 
bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem 
uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu 

af zult gij oorlogen hebben.(2 kron16) 
 
 Andere onderzoekers spreken over de “zenuwen” 

welke leiden tot de hersenen! Het volgende gedeelte is daarom belangrijk. Gods 
woord is levensnoodzakelijk in het geestelijk leven van een kind van God! De 
psalmist weet nu zeker dat hij God toebehoort, en schrijft dan ook op deze wijze. 
David laat weten dat hij de leefregels van God heeft aanbevolen in zijn land, om deze 
te onderhouden, en dat hij eerlijk wil zijn tegenover al zijn vijanden. David bidt dat 
God als borg zou zijn tegenover de kwade bedoelingen die zijn vijanden hebben. Hij 
wil bruikbaar zijn in Gods hand.  
 
Hij vraagt dat God zou willen instaan als borg voor zijn veiligheid. David (Israël) 
lijkt wel veilig in de handen van God, en weet dat. Als knecht vraagt hij in feite 
opnieuw dat God hem genadig wil zijn, en dat God hem zal redden, dat is zijn visie.  
De bekende Joodse uitlegger Rashi, kijkt verder, en leest hierin opdat God het 
Joodse volk zou redden uit de hand van Gog uit Magog in de eindtijd! God laat 
weten: Ik sta borg voor jullie! 
 
Het is erg belangrijk, persoonlijk met zekerheid te weten dat men een aangenomen 
kind van God is geworden!  
Jezus is de enige waarborg, de enige doeltreffende veiligheid, die een mens kan 
vinden vroeger en vandaag, in deze gevaarlijke tijden. (2 Tim.3:1). Jezus is borg 
geworden van een beter verbond. Hij staat borg voor wie in Hem geloven volgens de 
Bijbel! (Hebr.7:22). Dit is meer dan goud waard! Wie zijn vertrouwen zal stellen op 
geld of aandelen zal in de toekomst heel zwaar worden teleurgesteld.  
  

25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door 
Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor 

hen te pleiten.(Hebr.7) 
 

2Co 1:22  Die ons ook heeft verzegeld, 
en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.chabadashkelon.com/?aid%3D86087&bvm=bv.134052249,d.d2s&psig=AFQjCNHWDvY4ki8_IpuKmGqORhESRlbmWg&ust=1475237716439553
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Betrouwbare wetenschap 

 
(129-136) De Hebreeuwse letter “Peh” betekent “mond”.  
Opnieuw lezen wij over het gebed voor genade en opdat de psalmist in staat zou 
worden gesteld God woorden te begrijpen. Gods woorden geven inzicht in het 
dagelijkse leven voor de gelovige mens. Dit is ook voor de onverstandige, de 
nederige van hart, anders gezegd de armen van geest!  
 
Het openen van de mond, lijkt een beeld 
van groot verlangen naar geestelijk voedsel 
en de waarheid. Ons lichaam krijgt een 
hongerig gevoel het komt spontaan. Honger 
naar voedsel voor de menselijke geest komt 
op dezelfde wijze. Wie als christen geen 
hongergevoel kent naar geestelijke voeding, 
is nooit wedergeboren geweest. De mens 
leeft niet van brood alleen! 
 

Daarom sprak Jezus: laat de doden hun doden 
begraven en volgt gij mij. (Matth.8:22)  De schrijver 
wil nog meer ondervinding omwille dat Gods woord 
de waarheid is, en wanneer hij dit zal ervaren in het 
dagelijks leven, dan zal het hem veel vreugde en 
blijdschap in het hart geven.  
 
Hij wil gelukkig zijn, iedere dag van het jaar, en is 
waakzaam over zijn te nemen beslissingen en 
plannen. Laat mijn zondige of ijdele gedachten 

geen verdere invloed maken op mijn handelen. Zorgen maken is ongezond of 
zondig. 
 

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles 
uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 

7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal 
uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4 

 
Dit gedeelte sluit toch met een bepaald verdriet.  (136) Het hart van de psalmist kent 
ook gedachten die verdriet in het hart brengen hij ziet vele mensen welke in 
moeilijkheden en problemen zijn gekomen welke ze hadden kunnen voorkomen. Het 
boek Spreuken is daarom aangeraden!  
Duisternis en onwetendheid kunnen grote struikelblokken zijn op onze levensweg. 
Daarom is Gods woord een licht op ons pad, maak dat de batterijen op tijd zijn 
opgeladen door Bijbelstudie!  
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF4aSM1rTPAhVIuhoKHaEGCuwQjRwIBw&url=http://www.kerkwilhelminadorp.nl/pagina106.html&psig=AFQjCNGdxv1jZ_vJMiXDkso4T8ksunwgQA&ust=1475241766779650
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Verdriet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(137-144)  De letter “Tzaddi” aan het begin van dit gedeelte betekent “kenmerk” of 
“stempel”. Zo plaats men een stempeltje op goud of zilver, of een watermerk op de 
bankbiljetten. De psalmist bedoelde wellicht het kenmerk van de gelovige als 
gerechtvaardigd. Het zou iemand zijn welke zijn ogen en zijn mond onder controle 
heeft!  
In het nieuwe verbond zijn de gelovigen gezalfd. God heeft zijn zegel op hen 
gedrukt, en de Geest als borg gegeven.( 2 Kor.1:22). De ongelovigen zullen straks 
het merkteken, bio chip of mogelijks een elektronische tattoo 666 krijgen van de 
komende antichrist. 
 
De psalmist is persoonlijk niet ongelukkig maar, keert terug naar zijn verdriet en 
hartenleed, is wel teleurgesteld want anderen hebben Gods regels vergeten of 
werden misleid. Uit liefde voor zijn medemens kent hij dit soort verdriet. Dit geestelijk 
verdriet kennen vele christenen, zij zien dat soms hun dierbaren, ongelovig blijven, 
anderzijds  afvallen of worden misleid door allerlei valse evangelisten of traditionele 
kerkleiders. 
David zingt, laat ik nog meer de rijkdom van uw woorden begrijpen, ze maken mij 
zeer gelukkig! 

Roept uit het diepste van uw hart! 
 

(145-152) De psalmist begint met de letter “kuf”. De inhoud van deze letter wijst in 
de richting van iemand die zich wil bekeren, en God leren kennen, een heilige 
worden want God is heilig. Je kunt het zien als een geestelijke zwangerschap, voor 
de wedergeboorte. Mensen kunnen soms in een benarde situaties terechtkomen, 
met angst en grote zorgen. Ze kunnen roepen om hulp, om verlossing uit hun 
benauwdheid. Velen komen tot het geloof, na beproevingen of ongeluk, doch dit is 
niet noodzakelijk. Men dient niet eerst in de goot terecht te komen vooraleer dat men 
God aanroept. God wil zo uw vriend worden, als u wilt luisteren naar Hem. God kijkt 
niet naar het roepen of schreeuwen, maar naar het hart! 
 
Hier lezen wij over een belofte om Gods geboden na te willen volgen. De psalmist 
ziet uit naar het antwoord van God, op zijn roepen. Ja inderdaad God is niet doof 
voor een ziel die roept op Hem. God wil dat men op Hem zijn vertrouwen stelt, ook 
zal het zo zijn voor Israël in de nabije toekomst. Er is altijd hoop indien zij op Hem 
zullen roepen. Wie God eerlijk zoekt zal Hem vinden! God beschermt wie naar 
Hem luistert! De duisternis zal verdwijnen, net zoals de zon ’s morgens opkomt!  
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(147) Vroeg in de morgen is volgens de Bijbel een stil moment om te bidden, het 
vraagt wel een inspanning. 
 

15 Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, ik zal u 
redden en gij zult Mij eren. [sela] Ps.50 

 

12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Jer.29 

 

 
7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult 

vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 
8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, 

vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.Matth.7 
 
 

14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het 
doen.Joh.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In vers 150 lezen wij over “kwade praktijken”. Deze kwade praktijken vinden wij 
vandaag veelvuldig terug. Men is erg geldzuchtig geworden en gewetenloos. Als het 
geld een doel is geworden en geen betaalmiddel, dan is het een afgod! Winsten 
willen maken ten koste van de menselijke gezondheid is vandaag normaal 
geworden, maar in werkelijkheid gewoon “zonde”. Wij kunnen dit zien als 
gewetenloos en liefde voor de naaste is verleden tijd. Op deze wijze heeft God 
opnieuw en altijd gelijk, Hij laat schrijven: 
 

10 De begeerte van de goddeloze gaat uit naar het 
kwaad; zijn naaste draagt hij geen genegenheid 

toe. Spr.21 
 

 Gods regels en raad zijn niet tijdsgebonden, ze zijn er voor alle tijden, ook voor de 
toekomst zoals in het duizendjarige rijk, waar Jezus komt regeren! (152). God geeft 
hulp aan zijn kinderen, tegen zowel zichtbare vijanden als de onzichtbare 
demonische machten. 
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DEEL 6   Psalm 119 
 

OPEN JE HART VOOR GOD IN NOOD! 
 

(153-160) De Hebreeuwse letter “Resh” waarbij dit gedeelte begint betekent: 
Goddeloos of zondig hart. Tegengesteld aan de letter “Kuf” wat te maken heeft met 
Gods heiligheid. De letter Resh zou Reish zijn in het Aramees, welke dan hoofd 
betekent. Deze letter komt overeen met onze letter “R”.  De gedachtegang van 
“Reish”, is dat de mens zich graag als hoofd wil stellen, zich telkens boven een ander 
wil stellen, ook boven God! Dit zijn dan kenmerken voor een goddeloze of een 
religieuze, die zijn eigen principes en begeerten volgt. Hij wil  eigen religieuze wetten 
naleven, en zo de hemel zelf willen verdienen, door goede werken. Zo dragen zulke 
mensen onbewust nog steeds het denkpatroon van de duivel. 
 

De duivel wilde zich boven God gaan stellen: 
 

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon 
des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger 
der volken! 13 En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel 
opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en 
zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 
(Jes.14) 

 

Het gebed welke wij hier lezen komt uit een 
nederig en gehoorzaam hart. (Ps.50:15) Het hart 
smeekt om redding en verlossing, dit wijst op 
ernstige beproevingen welke hem overkomen. Hij 
beroept zich op zijn ingesteldheid, waarbij hij 
Gods geboden en raad echt wil volgen. De 

psalmist schrijft daarentegen dat de hoogmoedige goddeloze, met zijn neus omhoog, 
Gods raad niet ernstig wil zoeken of navolgen en zo geen behoudenis zal hebben. 
(Ps.10:4) (Jes.55:7)  Gods barmhartigheid of genade is groot. Alle zonden wil God 
kwijtschelden, behalve ongeloof! God vergeeft niets in een Babelse biechtstoel!  
 
De Bijbelgetrouwe christen zoals de psalmist, kent veel tegenstand, strijd, verlies van 
job, pesterijen of vervolging, doch hij zal niet meer afwijken van Gods woord, want hij 
weet zeker dat het de waarheid is. Hij schept door zijn getuigen veel vijanden. (Job 
17:9) Hij verliest zijn wereldse vrienden. Het maakt hem toch “levend” ja gelukkig en 
blij want God beloofde het. 
Niet alleen de goddeloze is niet verder zijn vriend, doch ook zij die afvallen. Dit zijn zij 
die Gods raad niet verder willen volgen, of door 
dwalingen afwijken.  
 
10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde 
blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf 

in zijn liefde. 11 Dit heb Ik tot u gesproken,  opdat mijn 
blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld 
worde.Joh.15 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip3eS47evPAhVEfRoKHWRiA34QjRwIBw&url=http://app.getresponse.com/archive/god_magazine_voor_jou/Kies-voor-blijvende-zegen--60202005.html&psig=AFQjCNH343miMkDYLVDjtnptSbng6T8qdg&ust=1477137828467774
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STRUIKELBLOKKEN en ERGERNIS 
 
(161-168) Hier zien wij de Hebreeuwse letter: “Shin” wat staat voor valsheid, leugen 
of schijnheiligheid. In andere talen de letter “S” .  De S van satan. 
 
Opnieuw lezen wij over politieke leiders die kwaadaardig zijn, leugens verspreiden  
en zich ergerden aan koning David, en ze blijven hem maar intimideren.  Lijkt het niet 
een actueel beeld hoe de V.N. met kwaad opzet Israël haten? Wat zegt God over 
mensen die zich ergeren aan Gods wetten en aan hen die ermee spotten? En aan 
hen die de Bijbelgelovige listig willen verleiden tot allerlei zonde?  
 

6 Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou 
beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was 

in de diepte der zee. 7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten 

verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.Matth.18 

 
Doch David kent voor al die andere koningen geen vrees. Zijn vrees of ontzag kent 
hij enkel voor wat God zegt in Zijn woord. Door Gods woorden ervaart hij een grote 
blijdschap in zijn hart, welke een geestelijke kracht is als weerstand. Die rijkdom uit 
de Bijbel is als een buit van een strijd, als een buit uit een slagveld waarbij 
overwinning werd behaald. Het geeft blijdschap en eer. Hij zal Gods woord zeker 
nooit meer verloochen. Hij wil zich niet meer laten verleiden door wereldse 
begeerten, en listige struikelblokken. De duivel wil uw tijd stelen! Een Bijbelgetrouw 
christen schaamt zich niet om over zijn God te blijven spreken en te getuigen! 
 

8 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal 
voor de mensen, hem zal ook de Zoon des 
mensen belijden voor de engelen Gods; 9 
maar wie Mij verloochenen zal voor de 

mensen, die zal verloochend worden voor 
de engelen Gods.(Luc.12) 

 
De psalmist haat de leugens en 
valsheid. Ook God haat de duivelse 
leugens welke in de pers voorkomen, 
over Zijn uitverkoren volk Israël. Wij 
zien hoe koning David sterk is veranderd in zijn denken. Door zijn liefde voor Gods 
geboden is zijn geweten sterk aangescherpt. Hij herinnert ook zijn eigen vals gedrag 
en slecht geweten welke hij had ten tijde van Bathseba, en daarna ziekelijk werd en 
een kind verloor. (Ps.32) De profeet Nathan opende zijn ogen voor dit schijnheilig 
gedrag. Nu looft hij God omwille van zijn gerechtigheid. (165) Wie Gods wet volgt, 
beschermt zichzelf tegen de verlokkingen van de wereld, het kan je leven verlengen. 
(Spr.3:2)  Zij bewaren een gewetensvrede en loven God de ganse dag 
Ook Jozef kwam in een situatie van een sterke en onverwachte verleiding, maar 
hij bleef standvastig enkel door zijn geloofsovertuiging. Toch had Jozef  een 
vrije wil. Het was “Agape-liefde” boven de overspelige “Eros-liefde”! 
(Rom.12:2) 
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Dit wijst erop dat men Gods geboden of onderwijs niet dwangmatig volgt, enkele uit 
een vrije wil, geloofszekerheid en wederliefde. De gemeente van Christus is geen 
sekte of een religieus instituut met politieke invloed door financiële ondersteuning!  
Standvastigheid in het geloof ontstaat door de kwaliteit en ernst van uw vertrouwen 
op  de Here.( Jes.26). God wil kwaliteit in zijn gemeente en niet de kwantiteit. Een 
klein kuddeke zal Zijn gemeente zijn, in overeenstemming van de vergelijking van 
de profeet Ezra, namelijk het te vinden aarde tegenover goud op deze wereld.  
Denk eens, Jezus zou ook tegen koning David hebben kunnen zeggen, als ernstige 
waarschuwing voor een struikelblok: 
 
  

29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want 
het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel 

geworpen worde. Matth.5 
 
 

EEN BIDDEN NAAR GODS WIL 
 

(169-176) De laatste Hebreeuwse letter “Tav” luidt dit 
gedeelte in, als slot van deze psalm. Het betekent de 
“waarheid”. Al vliegt de “Shin” nog zo snel de waarheid 
achterhaalt hem wel! Vroeg of laat komt schijnheiligheid 
toch aan het licht.  
 
Wie de waarheid heeft gevonden tijdens zijn aardse 
leven, heeft de smalle weg tot God gevonden. Hier 

ontdekken wij de woorden van Jezus in terug:  
 

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 
Vader dan door Mij.Joh.14 

 
Het is begrijpelijk dat sommige mensen niets van een staatskerk of Bijbel willen 
horen, of het heilig boek beoordelen zoals  andere boeken. Sommige landen hebben 
de Bijbel verboden om te lezen. Opnieuw verbiedt vandaag Rusland evangelisatie.  
Ook de Katholieke kerk verbood destijds het lezen of het bezit van de Bijbel. Deze 
niet wedergeboren mensen volgen hun hart en eigen inzichten. Deze inzichten zijn 
naar hun zondige aard. Welke is hun aard?  Hun profiel 
is uit de leugen. Zo worden de mensen in het Westen 
vandaag geconfronteerd met een andere demonische 
leugengodsdienst, waarbij de vruchten dood, verkrachting 
en vernieling zijn. De meerderheid van de Europese  
staatskerken waren/zijn van dezelfde aard, ze zijn nu 
leeggelopen en zwijgen stil. 

44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw 
vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en 
staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. 
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, 
want hij is een leugenaar en de vader der leugen.Joh.8 
  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://liveauctioneers-res.cloudinary.com/image/upload/d_awaiting_image.png,f_auto,fl_lossy/v2/img/359/26522/9941995_1_x.jpg&imgrefurl=https://www.liveauctioneers.com/item/9941995&docid=2U07a8oUEjE7AM&tbnid=x4Ht-ppr-YtImM:&w=600&h=754&hl=nl&bih=898&biw=1036&ved=0ahUKEwjUrf_rgezPAhWFWhoKHSvVAI8QMwg_KBowGg&iact=mrc&uact=8
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De psalmist bidt opnieuw om wijsheid, welke in overeenstemming zou zijn met Gods 
wijze woorden en beloften. Hij wil meer weten over goddelijke kennis. Deze kennis 
zal de reden zijn dat hij God met grote blijdschap zal loven en prijzen uit een eerlijk 
hart. God zal hem tot inzicht brengen, van Zijn wil. (Joh.14:26) 
 

EVANGELIST? 
(172) Mijn tong zal uw woord verkondigen!  
De Hebreeuwse vertaling spreekt duidelijk over 
proclameren!  
David werd een evangelist van het oude verbond, voor alle 
mensen, dat is de bedoeling van God, de redding van Zijn 
schepping, en het aankondigen van een nieuwe schepping, 
en een nieuw Jeruzalem!   
 
Wanneer Armageddon nadert, zal Gods volk oprecht hun 
Messias aanroepen om verlossing en vrede. Zij dwaalden 
als verloren schapen. ( Jes.53:6) Ze zullen inzien dat Jezus 
hun Messias was. 
Het onrecht zal niet over Israël heersen! (133).  
David eindigt deze psalm schrijvende dat hij als een “verdwaald en verloren 
schaap” was welke nu luistert naar zijn goede Herder!  Dit is een beeld van de 
christen met zwakheid en al zijn zondige neigingen, die hem kunnen doen afdwalen, 
of doolziek zijn. 
 
Mat 18:12  Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit 
dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de 
bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken?  

Verloren en afgeweken schapen zijn soms de prooi van de wolven, verdrinking of 
komen om door de honger en dorst. Wanneer een verloren schaap te lang weg is, 
dan bestaat de kans dat de herder het zoeken stopt. Door de vele dwalingen 
vandaag zoals werd geprofeteerd, zijn er tal van gelovigen welke zijn afgeweken van 
de weg der waarheid, door listige predikers.  
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