Luther noemde Psalm 101 de
vorstenspiegel. De koningen van
Israël dienden zich hierin te spiegelen
Koning David schreef deze psalm, als
een troonrede, nadat hij gekroond
werd. In de Joodse geschiedenis
kwam iemand die koning zou worden
op een ezel de stad binnen. Na zijn
kroning kwam hij terug bij het volk op
een wit paard.
Het kan inderdaad ook de gedachte zijn geweest van Koning David hoe een gelovige
zich gedraagt, en hoe hij zou regeren. Het komt erop neer dat deze psalm werd
gezongen in opdracht van de koning. Wij als christenen kunnen ons ook eens
spiegelen, want ook wij moeten in feite eraan denken een voorbeeld te zijn voor de
ongelovigen waarmede wij in contact komen, ongelovige familie, vrienden, buren, op
collega’s op het werk enz. De spiegel is de Bijbel!
David schreef psalmen na intense meditaties. Hier vinden wij dat hij de
ongerechtigheid haatte en een grote liefde had voor alle gerechtigheid, dat was
voldoende voor hem om dit lied te schrijven.
Vers 1 Goedertieren en recht van God , om over te zingen
Onder de Bijbelgetrouwe christenen wordt er veel gezongen, dat is hetgeen welke
opvalt voor de ongelovigen die in onze samenkomsten komen voor de eerste maal.
David kon van harte en met blijdschap zingen, omdat hij God goedheid en
gerechtigheid in zijn leven reeds had ervaren. Het is van
belang wanneer wij zingen dat de tekst primeert, en dit zonder
woordverdraaingen. Psalmen zingen is aan te raden. Psalm 23
werd gezongen destijds toen men opging naar de
brandstapels!
(2) onberispelijke wandel.
Hier vinden wij wat leeft in het hart van David, namelijk een
leven nastreven zonder zonde. Onberispelijk te zijn van wandel
als gezinshoofd en als koning. Dit was het doel van David. Openlijk en in het
verborgene wilde hij zo leven. David wilde een rechtvaardige koning zijn tegenover
zijn volk, en niet handelen uit eigenbelang, zoals zovele andere koningen. Hier komt
het beeld naar voor van Jezus welke zal komen en regeren in gerechtigheid.
Wij moeten ons eens de vraag stellen in hoeverre is er bij ons de wil aanwezig om de
Bijbelse principes in ons dagelijks leven toe te passen. Streven wij nog om bv. een
slechte gewoonte af te leren? Streven wij ernaar om tot een zegen te zijn voor
anderen? Een broeder of zuster te bezoeken die ziek is?
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9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht
en alle fijngevoeligheid, 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein
en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, Fil.1

(3) Het zuiver hart van David.
David wil zich niet laten beïnvloeden door het
handelen van de goddelozen. Hij laat zich niet
besmetten door hun levenspraktijken of hun
eigenzinnige levenswijzen. (Spr.11:20) Op die
wijze hield David zijn gedachten onder controle.
Zijn principe was de denkwijze van God zelf te
volgen.
Vandaag zijn de gedachten van vele mensen te
beïnvloeden door wat ze horen op TV, internet,
krant! Opgelet voor afgevallen christenen die de
waarheid hebben verlaten, deze zijn vandaag in
de grote meerderheid.
2Ti 2:16 Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid
nog verder drijven

David zingt dat al die goddeloze gedachten, denkwijzen en handelingen geen enkel
vat meer op hem hebben! Alle vormen van traditionele afgoderij wees hij af. Mensen
houden van tradities, kinds af aangeleerd. Religieuze tradities brengen
gebondenheid en afval. In de eindtijd wordt het karakter van de mensen steeds maar
slechter zegt God, als in de tijd van Noach.
Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 Timoteüs 3:2 want de mensen
zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 2 Timoteüs 3:3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig,
onhandelbaar, afkerig van het goede, 2 Timoteüs 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer
liefde voor genot dan voor God, 2 Timoteüs 3:5 die met een schijn van godsvrucht de kracht
daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Zelfzuchtigheid is eigenbelang. Geldgierigheid is hebzuchtigheid naar grote winsten.
Pocher is huichelarij. Vermetel, zich boven iedereen wil verheffen, als de rijksten op
aarde.

(4) Laat u niet beïnvloeden!
Ongelovigen kunnen soms onbewust erg onder invloed
leven van de duivel komen. Ook die zich christen
noemen kunnen afvalligheid veroorzaken in hun
gemeente, daar zij de wereld van de welvaart
liefhebben.
Jacobus 4:4 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.
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David zegt: de boze wil ik in niet kennen !
David wil zich in feite in de schoenen steken van Adam voor de zondeval. Adam
moet een zeer gelukkig man zijn geweest voor de zondeval, alleen maar het goede
kennende.
(5) Naastenliefde of naastenhaat?
David is koning geworden, en zijn geloof is maatstaf,
als hij recht moet spreken, zal hij daarmede rekening
houden, en het volk mag dit weten! Hoe vlug hebben
wij niet kwaad gesproken over iemand die ons niet ligt,
of iemand die ons heeft verwond, of ons heeft kwaad
gedaan. Jezus gaat nog verder in deze gedachte: Heb
uw vijand lief ! Deze stap wordt door Jezus in ons
gezet, dit is het bewijs dat er een “agape” liefde in de harten van wedergeboren
christenen is uitgestort!
(6) God kent de getrouwen
David een beeld van onze Heer Jezus, zijn medewerkers dragen een bijzonder
kenmerk namelijk ze blijven trouw in dit streven. Zulken zal David aanstellen om met
hem in zijn koningshuis, mede te werken! Ook kunnen wij ons hier goed in terug
vinden, want wij of zij na de opname welke onthoofd werden zullen met Christus als
koningen regeren: (Op.20:4)
Mt 25:21 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 .
2Th 3:3 Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.

(8) De doodstraf
Elke morgen sprak David recht in de poort, en in zijn psalm zingt hij dat hij elke dag
in feite het kwaad en de slechten zal uitwissen uit zijn land. Inderdaad daar was ook
de doodstraf. Jezus terugkomt is het gedaan met de fraudeurs, dieven, en allen die
rijk werden door ongerechtigheid!

Ps 125:3 Want de scepter der goddeloosheid zal
niet blijven rusten op het erfdeel der
rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun
handen niet uitstrekken naar onrecht.
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