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 EEN WEKELIJKSE DAG OM TE RUSTEN (Ps.92) 
 
 

 
 
Vers 1.  
Men is in de veronderstelling dat deze psalm werd gezongen op de sabbat. Alhoewel deze 
psalm ook doorgaans werd gezongen. Het werd gezongen bij het morgenoffer. 
Het gaat over Gods rechtvaardig handelen, de overwinning is bij zijn kinderen. 
 
Vers 2. 
Waarom is het goed God te loven en prijzen?  
De natuur van de mens trekt eerder naar het genot zonder God. Wanneer iemand tot 
geloof is gekomen, dan pas kan hij zingen met hart en ziel tot eer van God, en niet om 
zichzelf te behagen.  Vroeger waren het oude onverstaanbare kerkliederen waarbij het 
volk dat naar de kerk ging niet betrokken was. Integendeel velen vermeden destijds de 
gezongen missen, het duurde veel te lang. 
 
Zie efeze 5 
19  en spreekt onder elkander in psalmen,  lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en 
jubelt de Here van harte,   20  dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus 
God, de Vader, voor alles,   
 
In vers 20 staat “ten allen tijde”. Ook zingen in uw beproevingen, kwade dagen, ook dan is het 

goed.  Bij teleurstellingen moet men zingen, het werkt wonderbaar! 
Geestelijke muziek schept een reine sfeer waar u bent. Demonen die men niet ziet moeten 
vluchten, want deze dingen kunnen ze niet horen of verdragen.  
 
VERS 3 en 4  
  
Geestelijke muziek s morgens zet de dag goed in. Het is goed op te staan met een  
Geestelijk lied in uw hoofd. Daartegenover staat de goddeloze op met zorgen en andere 
negatieve dingen in zijn hoofd.  
Zelfs de vogels zingen iedere morgen Gods lof. Waarom? Ze zien het licht in hun ogen 
opgaan. De mens dient eerst het licht te ontdekken in zijn hart. Toen Adam en Eva uit hun 
grot kwamen, en ze zagen voor het eerst ’s morgens het licht opkomen, ze waren blij en 
hun angst verdween. 
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Het is goed, maar we weten ook niet alles, God weet wel voor wat dat allemaal goed is. 
Paulus weet goed waarvoor wij Hem kunnen loven iedere dag! 
 

9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door 
Hem behouden worden van de toorn. 

 
VERS 5 
 
Hier staat er de reden dat wij Hem loven en prijzen, namelijk God heeft de schrijver 
verheugd door Zijn daden! Niets kan het hart meer verheugen, dan wanneer wij Gods 
werken in ons leven of in dat van een ander ervaren.  
Wanneer iemand tot geloof komt, dan is er vreugde en blijdschap in de hemel en op 
aarde.!!! 
Ook andere zaken in ons leven kunnen er komen om nooit meer te vergeten. 
Een voorbeeld was Maria: 
Lukas 1:46 
46  En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here,   47  en mijn geest heeft zich verblijd over God, 
mijn Heiland,   48  omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie,  van 
nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten,   49  omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de 
Machtige. 

 
 
VERS 6 
 
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.  De diepten van de raad die God ons geeft in de bijbel 
zijn soms onbegrijpelijk. Het kan zijn dat God loven en prijzen zeer goed is voor onze 
gezondheid, wij weten niet altijd tot in detail waarvoor dit allemaal goed kan zijn. 
Psalm 139 
 
17  Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.   
 
VERS 7 en 8 
 
De goddeloze (niet wedergeboren mensen) begrijpt niet wat God zegt. Het is geestelijke 
taal en men heeft Gods Geest nodig om te kunnen begrijpen wat men leest. 
De goddelozen verwijten soms dat wij alles letterlijk nemen, en tonen daarmede aan dat zij 
Gods woorden willen benaderen vanuit het vlees. De Bijbel staat vol van symboliek als 
een sleutel.  Zij geven ook een eigenmachtige uitleg aan de bijbel.  
 
Psalm 40:6 
 
6  In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, (Gij hebt mij geopende oren 
gegeven), brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd.   
7  Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven;   
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Vers 8 Hier zit een tijd beschreven. Een tijd zoals de eindtijd waarbij de goddelozen de 
grote meerderheid gaan vormen over de ganse aarde. Wanneer de bedrijvers van 
ongerechtigheid bloeien.  Wanneer de goddelozen zich verrijken en aardse weelde 
kennen, en op allerlei onrechtvaardige manier schatten verzamelen , dan komt het gericht, 
Gods oordeel. Dit is wat zich vervult in 2020 via listen en leugens, volksbedrog. 
 

 
 
VERS 9 EN 10 
 
De hoop van de christenen is de gerechtigheid van God die zetelt in de hemel. 
Velen geloven niet omdat ze God niet kunnen zien; 
Wanneer de hemel zou geopend worden en de wereld Gods troon zou zien, met eigen 
ogen dan zouden alle mensen zich wel gaan bekeren. 
Daarom moet men geloven in wat God zegt in Zijn woord. 
Daarom moeten de mensen geloven in Jezus Christus, want er is geen andere weg. 
Vandaag is de grote dwaling en strik, “ ieder zalig in zij geloof”! 
De oecumene beweging is de grote dwaling en de grote strik, die God zendt, om koren 
van kaf te scheiden. De prik met het merkteken komt eraan via een leugenpolitiek! 
 
VERS 11 EN 12 
 
Wat is die hoorn? Jezus ook een beeld van macht 
Verse olie ? de H.Geest. 
 
 
ANDERE VERTALING: 

10 (92-12) Als mensen het op mij voorzien hebben, ken ik geen angst. Inderdaad hoor 
ik verhalen over zondaars, die uit zijn op mijn ondergang. 

11  
 



Gaytant ronny Pagina 4 12/10/21 
K:\ALLE BIJBELDOCUMENTEN\A OUDE TESTAMENT\PSALMEN\92 PSALM.doc 

VERS 13 en 14 
 
Palmboom : symbool van kracht 
Palmblad : een vreugdeteken en ereteken. 
 
VERS 15 en 16 
 
Vrucht in de oude dag? Welke vruchten? Vruchten van God welke Hij bewerkt in zijn 
aangenomen kinderen!  
Leeftijd speelt geen rol vruchten, zijn vruchten die aan de bekering beantwoorden. 
Ook vruchten dat mensen nog tot geloof komen door het getuigen. 
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