
R.GAYTANT    http://biblespace.wordpress;com/.  zaterdag 7 januari 2012 

 

 
 
 
Ps.92 
 

 
 
 
 
 
 
 
Koning David was een muzikant, een mens als wij, een strijder, en had veel persoonlijke en 
geestelijke ervaringen tijdens zijn aardse leven. Een man naar Gods hart. Meestal schreef en 
zong hij psalmen uit blijdschap en vreugde na een beproeving. Zijn harp hing bij zijn bed, zo 
schrijven geschiedschrijvers. God inspireerde hem, en daarom zijn er veel profetische 
psalmen. Muziek heeft blijkbaar duidelijk invloed op de hersenen, positief of negatief. 
Hij speelde geestelijke muziek om koning Saul tot rust te brengen, waarvan de Geest was 
geweken, en hij ernstig last had van een boze geest, welke hem extreme angsten bezorgde.  
(1 Sam.16:14)   
Christenen stellen vandaag vast dat niet alle muziek gezond is voor de mens. In deze psalm 
92 staat, dat het goed is God te loven en te prijzen. Mozes droeg deze psalm op aan de stam 
Juda om God te lofprijzen.  
Juda kreeg zijn naam van zijn moeder. Ze was dolgelukkig bij de geboorte van dit jongetje,en 
zij bracht God lof en dank, ze gaf hem de naam “lofprijs” en betekent Juda. Een spontane 
lofprijzing. Dit is een voorbeeld van persoonlijke hartelijke lofprijzing, en kostbaar in de ogen 
van God. 
 

Waarom is lofprijzing goed? Wanneer niet goed? 
 
Is het altijd goed? Zingen uit zondagse kerkelijke traditie met on-Bijbelse teksten is niet 
goed. Geestelijke muziek en zang om zichzelf te behagen tot eigen lof, en een applaus 
verwachten, is niet goed, en nooit tot Gods eer! Om blij te zijn moet er een reden zijn. Uit 
blijdschap en gebedsverhoring gaat men lofprijzen.  
Joodse Rabbijnen menen dat deze psalm ontstond door het zingen van een lied door Adam 
en dit uit blijdschap! Adam zong een lied op de zevende dag, de dag na de zondeval, ’s 
morgens toen dan, want toch was de zon voor hem opnieuw opgegaan, hij was nog niet  
gestorven, en hij leefde nog. Voor hem was de nacht, akelig, verdrietig, doodsangstig en 
piekerend in het duister. Hij zal wakker hebben gelegen van het eerste grote menselijke 
probleem: Ik zal eens moeten sterven, en dit door mijn eigen schuld, ongehoorzaamheid 
aan mijn liefdevolle Schepper!  
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Ik was eigenzinnig, vandaag noemt men dat ook vrijzinnig!  De mens vindt de straf van God 
vandaag normaal dat hij moet sterven, doch het is en blijft het grootste probleem van de 
mens! 
Adam liet zich verleiden, zoals miljoenen mensen vandaag! Een ongelovige staat ’s morgens 

op met kommer, zorgen of geklaag en een vogel staat ’s morgens op en 
fluit welgezind tot Gods eer. Die vogel weet niet dat het sterven moet. 
Mensen wel, die kennis brengt verdriet in het hart van een mens. De 
wedergeboren christen heeft kennis van Gods beloften en weet van 
een opstanding ten leven en heeft een vaste hoop op eeuwig leven. 
 
 

2  (92-3) Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw  
getrouwheid in de nachten ps.92 

 
Adam was blij de volgende morgen dat hij nog leefde! Adam lofprijsde God omwille van 
Gods genadig handelen! Daarom zong later Gods volk dit ’s morgens op de sabbatdag, bij 
het morgenoffer in de tempel met blijdschap. Ze begrepen beter Gods goedheid en 
barmhartigheid. Lofprijzen met blijdschap heeft alles te maken met kennis, begrip en 
ervaring! Tranen hebben een oorzaak, maar blijdschap ook!  
De wereld bestaat zesduizend jaar, zijnde als de zes weekdagen. De zevende dag, is de 
sabbat, het duizendjarig vrederijk, de sabbat waar Jezus Christus zal regeren in rust en vrede. 
Bijbelgetrouwe christenen kunnen pas zingen uit echte blijdschap vandaag, als ze Gods 
beloften en profetieën voor de toekomst geloven en begrijpen!  
 

en Uw  getrouwheid in de nachten 
 
Toch staat na het verkondigen, een lofprijzen over Gods trouw. Nachten spreken over 
moeilijke perioden in het leven van een mens. Ook christenen kunnen moeilijke en 
beproefde dagen in hun leven kennen. Lofprijzen is dan ook een medicatie! De apostel 
Paulus had veel ervaringen over de tegenstand die hij ondervond bij zijn prediking. Hij had 
een geheim ontdekt en schreef:  
1 Corinthiërs 10:13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is 
getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de 
verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt 

 

Waarom de Here loven? 
 

4  (92:5) Om uw daden, HEER, ben ik zo verheugd, ik juich van blijdschap om het werk van 
uw handen.5  (92:6) Hoe groots zijn uw werken, o HEER, hoe diep zijn uw gedachten. 
 
Het is niet aangeboren in de mens om vanaf zijn geboorte te zingen tot Gods eer, want de 
zonde maakte eens een diepe scheiding tussen de mens en God. (Jes.59:2).   

De zondaar begrijpt daarom Gods handelen niet.(7)  Die scheiding betekent geestelijke 
blindheid, en als je gewoon blind bent kun je niets echt diep bewonderen, of er lovend over 
spreken, want je ziet het niet! Een blinde kan slechts napraten. Jezus gaf de blindgeborene 
nieuwe ogen, dus duidelijk inzicht! Jezus, stierf om ieder mens in de eerste plaats te genezen 
van zijn geestelijke blindheid, ontstaan door zonde. 

http://biblespace.wordpress;com/


R.GAYTANT    http://biblespace.wordpress;com/.  zaterdag 7 januari 2012 

 

Gedwongen zingen of loven tot Gods eer, is een schijnheilige religie, de geschiedenis is er 
vol van, en welke vandaag uitgroeit tot een wereldstaatskerk, dit is en wordt een 
gedwongen en georganiseerde aanbidding! 
  

Wie kan God lofprijzen? 
 
Pas wanneer er levend geloof in de mens is gekomen, door een persoonlijke goddelijke 
openbaring in het hart van de mens, dan pas is die ziel veranderd. Begrip over de 
verzoening, en kennis over het sterven van Christus, daarna pas kan men zingen tot Gods 
eer! Halleluja!  
Er komt gerechtigheid! Het evangelie is een kracht Gods en laat psalmzingen, zoals de ware 
christenen psalm 23 zongen en opgingen naar de brandstapels! God werkt verder, hij zal een 
nieuwe hemel en nieuwe aarde maken, wat een hoopvolle toekomst, voor allen die geloven. 
Jezus zong psalmen toen Hij opging naar de tempel. 
De psalmschrijver is onder de indruk van Gods diepgrondige gedachten en plannen. Je wil ze 
volgen, en je kunt niet altijd alles begrijpen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! 
 
7 wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van 
ongerechtigheid bloeien, zij zullen voor immer verdelgd worden. 
12  De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de 
Libanon. 
 
Wanneer de tijd is aangebroken dat het aantal ongelovigen, een enorme groei zullen 
kennen, dan is de tijd nabij voor hun ondergang. Ze komen op en worden vergeleken met de 
groei van onkruid of gras. (Ps.37:2) Denk aan de goddeloze tijd van Noah! Wij leven vandaag in 
die tijd!  
Christenen zullen daartegenover groeien als een sterke boom.  
Ps. 1:3  Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn 
tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt. 
Die waterstromen zijn stromen van Bijbelkennis en profetie die het geloof levendig houden, 
en welke de nodige vruchten afwerpt, ook al wordt men oud! 
 

Laten wij nu met een lofzang voor Zijn aangezicht komen! Ps.95:2 
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