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PSALM 101 
 

ZIJN POETIN OF BIDEN EERLIJK? 
 
Deze psalm dient volgens Luther als een spiegel waarin de koningen van Israël zich  
moesten in spiegelen, anderen noemden deze psalm “ de vorstenspiegel”, nog 
anderen de psalm van de troonrede, welke heel aanneembaar is. 
David schreef deze psalm toen hij koning werd, na de val en sterven van Koning 
Saul. 
 
Het kan inderdaad ook de gedachte zijn geweest van Koning David hoe een gelovige 
zich gedraagt, en hoe hij zou regeren. 
Het komt er op 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 proberen een voorbeeld te zijn voor de ongelovigen waarmede wij in contact 
komen, ongelovige familie, vrienden, geburen, op het werk enz. 
 
David schreef psalmen na intense meditaties. Hier vinden wij dat David de 
ongerechtigheid haatte en een grote liefde had voor gerechtigheid, dat was 
voldoende voor hem om deze psalm te schrijven. 
 

 
 
 
Vers 1  Goedertieren en recht van God , om over te zingen 

 
Onder de christenen wordt er veel gezongen, dat is hetgeen welke opvalt voor de 
ongelovigen die in onze samenkomsten komen voor de eerste maal, of op een 
huwelijksplechtigheid of zelfs een begrafenis. 
 
David haalt hier twee punten aan waarover hij wil zingen : 
de goedertierenheid van God ,de gerechtigheid van God. 

 
David schreef psalmen, na zijn nadenken en overleg, waarin in Gods goedheid in 
zijn leven ervaarde, en Gods gerechtigheid, welke hem vreugde gaf  en 
blijdschap tot zingen. 
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Het is van belang , wanneer wij zingen, dat wij de tekst als belangrijk achten. 
Wij moeten ook achter de tekst staan die wij zingen, de zangbundel is de bijbel 
niet. 

 
Vers 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 
zoals zovele andere koningen, of politici vandaag welke zoeken om met nieuwe 
listen hun onderdanen te bezwaren en te belasten. 
 

Wij moeten ons 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 er naar om 
tot een zegen te zijn voor anderen?  
Een broeder of zuster te bezoeken die ziek is, te bezoeken is een christenplicht, 
en niet alleen deze van de voorganger.  
Geven wij acht op die dingen zoals David hier schrijft en zingt ? 
Bij wie kan de Here werken? Samenkomstenverzuimen? 

1Co 1:8  Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de 
dag van onze Here Jezus Christus.  
 

Fil.1 
8  God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar 

u allen verlang.  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,  
 

Deze onberispelijkheid verdwijnt niet in het N.T.  
 
Vers 3  

 
Deze schandelijke dingen, die David niet voor ogen wil stellen, is niets anders 
dan goddeloosheid. Toen nog beelden, ( Belial zie SV) maar ook vandaag nog 

beelden. TV OF Internet zijn ook beelden, van goddeloosheid die de mensen met  

veel tijd van God afhouden.  
 
Daartegenover trainde David zijn gedachten over Gods denken.  
Het is goed te begrijpen en te proeven wat in de harten van de mensen leeft : 
Al wat zij horen op TV, radio en krant. Zelfs onder christenen is het jammer nog 
weinig geestelijke gesprekken te kunnen voeren.  
2Ti 2:16  Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de 
goddeloosheid nog verder drijven 
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Hier wordt ijdel gepraat, ijdele muziek met de holle klanken bedoelt. 
Immoreel gepraat lopen wij daar niet in? Luisteren naar imorele mopjes, daarvan 
wilde David zich op afstand houden, en ook Paulus ! 
 
 
Het doen der afvalligen kleeft mij niet aan. 

Hier bedoelt David, dat hij zijn gedachten niet zal laten beïnvloeden door het gedrag 
en de denkwijzen van de goddelozen en andersdenkenden! 

Dit is totaal tegengesteld tegenover onze dagen. 
 
Dit is voor ons een bijzondere les , wij moeten even nazien of er bij ons geen 
karaktertrekken aanwezig zijn zoals  beschreven bij de mensen van onze tijd.  

2Ti 3:2  Want de mensen zullen zijn vol eigenliefde, geldgierig, laatdunkend, 
hoovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,  

(Luther) 
1 ¶ Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:  
 2  want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, 
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. 
2tim3. 

Betekenissen volgens de grondtekst 
Zelfzuchtigheid= eigenbelang, geen ogen meer voor een ander. 
Geldgierigheid = hebzuchtigheid 
pocher = ijdele huichelaar 
vermetel = zichzelf verheven achten boven anderen 
ongehoorzaam aan ouders = onovertuigbaar, niet buigzaam geen goede 
opvoeding 

 
vers 4 

 
Hier maakt David duidelijk dat hij geen vriendschap wenst met iemand die ongelovig 
is, en hij heeft een goede reden daarvoor : namelijk  omdat zulke mensen dwalend 
zijn, en zij toch een invloed kunnen maken, welke niet nodig is. Hij wil hiermede zijn 
hart, zijn denken beschermen. De satan gebruikt mensen om de gelovigen te laten 
afdwalen, of ze in verwarring te brengen. Ook het N.T. herhaalt op zijn manier de 
woorden van koning David : 
 
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.  
 
Hier wordt in feite gewaarschuwd dat christenen geen echte diepe vriendschap met 
wereldse mensen meer kan hebben. Trouwens ieder kind van God voelt dit aan, en 
neemt afstand van wereldse mensen tenzij , om het evangelie te brengen. 
 
13  De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze 
wandel en een mond vol draaierijen haat ik.  
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Ps.8 
David laat ons begrijpen dat er een gevaar bestaat , dat gelovigen of christenen in 
feite niet met vuur moeten spelen. Bijzonder in onze dagen hebben ook christenen 
last van de onrechtvaardigheid waarmede in onze dagen geregeerd wordt. 
 
David zegt : de boze wil hij 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. Hij had een Bijbel van één vers: Wees God gehoorzaam! 
 
VERS 5 naastenliefde of naastenhaat ? 

David wil  heeft voor zichzelf besloten wanneer  er kwaadheid in zijn hart opkomt 
tegenover zijn naaste, dat hij een voornemen maakt om tegen zichzelf te gaan 
strijden en zichzelf zal proberen te beheersen om niet te zondigen noch door zijn 
tong , noch door zijn handelen tegenover zijn vijand. 
 
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! 
 
 
Vers 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 zullen met Christus regeren: 
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.  
 
Getrouwheid komt van beide zijden, maar Gods trouw is gewaarborgd, Hij kan zich 
niet verloochen. 
vers 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. 
Deze psalm zal zijn gezongen na zijn troonrede, en dan zong men in feite dat  
Koning David de oorlog verklaarde aan alle kwaad ! 
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Wat is dit ook een profetisch uitzicht naar de komst van Jezus, die vrede zal 
brengen, en gerechtigheid zal het fundament zijn. 
 
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.  
 
Ps 98:9  voor het aangezicht des Heren, want Hij komt om de aarde te richten; 
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid.  
 
Pr 11:4 ¶ Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van 
de dood.  
 
slot : Mt 5:6  Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij 
zullen verzadigd worden.  
 
 
Is er bij ons nog dat hongeren en dorsten naar Gods geboden, naar geestelijk 
voedsel? Ja dat zal dan onze hoop zijn naar de dag van de opname ! Rijkdom en 
bezit zal geen toegangskaartje zijn voor de hemel, ook geen paspoort met het 
merkteken 666! Corruptie zal verdwenen zijn. 
Is er nog dat streven ?  
 
Hier vinden wij opnieuw de grote tegenstelling tegenover vandaag, waar de Paus 
een advokaat van de duivel speelt, en overal de doodstraf wil afschaffen. 
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