26 April

☼

Psalmen over Rechtschapenheid en Boosaardigheid
Eén van de steeds terugkerende thema's van de Schriftteksten is de inherente superioriteit van
rechtschapenheid over boosaardigheid. Maar vaak lijken de goddelozen een gerieflijker leven te leiden dan de
rechtschapenen en lijken kwaadaardige mensen hun verdiende straf vaak te ontlopen. Wanneer een dergelijk
onrecht geschiedt, is het dan wel toereikend dat de rechtschapenen weten dat zij de wil van God uitvoeren en
tevreden moeten zijn met de kruimels die van de tafel vallen? Of is het zelfs zo dat rechtschapen mensen
tweederangs burgers zijn? Of gaat er achter de façades van welvaart en macht misschien een stille
ontevredenheid en ellende schuil? En zullen de boosaardigen, hoe dan ook, uiteindelijk hun verdiende loon
ontvangen, op zijn laatst tijdens het laatste oordeel over de mensheid? Dit zijn de grote vragen en thema's die
in de volgende 17 psalmen worden besproken.
Psa. 1

Vitaliteit van de rechtschapenen en kwetsbaarheid van de slechten.

Welgelukzalig is de man,
die niet wandelt in den raad der goddelozen,
noch staat op den weg der zondaren,
noch zit in het gestoelte der spotters;
maar zijn lust is in des HEEREN wet,
en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
en welks blad niet afvalt;
en al wat hij doet, zal wel gelukken.
Alzo zijn de goddelozen niet,
maar als het kaf,
dat de wind henendrijft.
Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht,
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen;
maar de weg der goddelozen zal vergaan.
Psa. 14

Dwaasheid van ongeloof en de ellende van schurken.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester.

De dwaas zegt in zijn hart:
“Er is geen God.”
Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk;
er is niemand, die goed doet.
De HEERE heeft uit den hemel nedergezien
op de mensenkinderen,
om te zien, of iemand verstandig ware,
die God zocht.
Zij zijn allen afgeweken,
te zamen zijn zij stinkende geworden;
er is niemand, die goed doet,
ook niet een.
Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis,
die mijn volk opeten, alsof zij brood aten?

Zij roepen den HEERE niet aan.
Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard;
want God is bij het geslacht des rechtvaardigen.
Gijlieden beschaamt den raad des ellendigen,
omdat de HEERE zijn Toevlucht is.
Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwame!
Als de HEERE de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren,
dan zal zich Jakob verheugen, Israël zal verblijd zijn.
Psa. 15

Eigenschappen van een rechtschapen mens.
Een psalm van David.

HEERE, wie zal verkeren in Uw tent?
Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid?
Die oprecht wandelt,
en gerechtigheid werkt,
en die met zijn hart de waarheid spreekt;
die met zijn tong niet achterklapt,
zijn metgezel geen kwaad doet,
en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
in wiens ogen de verworpene veracht is,
maar hij eert degenen, die den HEERE vrezen;
heeft hij gezworen tot zijn schade,
evenwel verandert hij niet;
die zijn geld niet geeft op woeker,
en geen geschenk neemt tegen den onschuldige.
Die deze dingen doet,
zal niet wankelen in eeuwigheid.
Psa. 36

Verdorvenheid van de slechten en gunst van de rechtschapenen.
Een psalm van David, den knecht des HEEREN, voor den opperzangmeester.

De overtreding des goddelozen
spreekt in het binnenste van mijn hart:
Er is geen vreze Gods
voor zijn ogen.
Want hij vleit zichzelven in zijn ogen,
als men zijn ongerechtigheid bevindt, die te haten is.
De woorden zijns monds zijn onrecht en bedrog;
hij laat na te verstaan tot weldoen.
Hij bedenkt onrecht op zijn leger;
hij stelt zich op een weg, die niet goed is;
het kwaad verwerpt hij niet.
O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen;
Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Uw gerechtigheid is als de bergen Gods;
Uw oordelen zijn een grote afgrond;
HEERE! Gij behoudt mensen en beesten.
Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God!
Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen.
Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes;
en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten.

Want bij U is de fontein des levens;
in Uw licht zien wij het licht.
Strek Uw goedertierenheid uit over degenen, die U kennen,
en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart.
De voet der hovaardigen kome niet over mij,
en de hand der goddelozen doe mij niet omzwerven.
Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen;
zij zijn nedergestoten, en kunnen niet weder opstaan.
Psa. 37

Rechtschapen arme mensen hebben geen reden om de slechten te benijden.
Een psalm van David.

Ontsteek u niet over de boosdoeners;
benijd hen niet, die onrecht doen.
Want als gras zullen zij haast worden afgesneden,
en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.
Vertrouw op den HEERE, en doe het goede;
bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid.
En verlustig u in den HEERE,
zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.
Wentel uw weg op den HEERE,
en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;
en zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht,
en uw recht als den middag.
Zwijg den HEERE, en verbeid Hem;
ontsteek u niet over dengene, wiens weg voorspoedig is;
over een man, die listige aanslagen uitvoert.
Laat af van toorn, en verlaat de grimmigheid;
ontsteek u niet, immers niet, om kwaad te doen.
Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden,
maar die den HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten.
En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn;
en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen.
De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten,
en zich verlustigen over groten vrede.
De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen den rechtvaardige,
en hij knerst over hem met zijn tanden.
De Heere belacht hem,
want Hij ziet, dat zijn dag komt.
De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken,
en hun boog gespannen,
om den ellendige en nooddruftige neder te vellen,
om te slachten, die oprecht van weg zijn.
Maar hun zwaard zal in hunlieder hart gaan;
en hun bogen zullen verbroken worden.
Het weinige, dat de rechtvaardige heeft,
is beter dan de overvloed veler goddelozen.

Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden;
maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.
De HEERE kent de dagen der oprechten;
en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven.
Zij zullen niet beschaamd worden in den kwaden tijd,
en in de dagen des hongers zullen zij verzadigd worden.
Maar de goddelozen zullen vergaan,
en de vijanden des HEEREN zullen verdwijnen, als het kostelijkste der lammeren;
met den rook zullen zij verdwijnen.
De goddeloze ontleent en geeft niet weder;
maar de rechtvaardige ontfermt zich, en geeft.
Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten;
maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden.
De gangen deszelven mans worden van den HEERE bevestigd;
en Hij heeft lust aan zijn weg.
Als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen,
want de HEERE ondersteunt zijn hand.
Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden,
maar heb niet gezien den rechtvaardige verlaten,
noch zijn zaad zoekende brood.
Den gansen dag ontfermt hij zich, en leent;
en zijn zaad is tot zegening.
Wijk af van het kwade, en doe het goede,
en woon in eeuwigheid.
Want de HEERE heeft het recht lief,
en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten;
in eeuwigheid worden zij bewaard;
maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid.
De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten,
en in eeuwigheid daarop wonen.
De mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid,
en zijn tong spreekt het recht.
De wet zijns Gods is in zijn hart;
zijn gangen zullen niet slibberen.
De goddeloze loert op den rechtvaardige,
en zoekt hem te doden.
Maar de HEERE laat hem niet in zijn hand;
en Hij verdoemt hem niet, als hij geoordeeld wordt.
Wacht op den HEERE,
en houd Zijn weg,
en Hij zal u verhogen, om de aarde erfelijk te bezitten;
gij zult zien, dat de goddelozen worden uitgeroeid.
Ik heb gezien een gewelddrijvenden goddeloze,
die zich uitbreidde als een groene inlandse boom.
Maar hij ging door, en zie, hij was er niet meer;
en ik zocht hem, maar hij werd niet gevonden.

Let op den vrome, en zie naar den oprechte;
want het einde van dien man zal vrede zijn.
Maar de overtreders worden te zamen verdelgd;
het einde der goddelozen wordt uitgeroeid.
Doch het heil der rechtvaardigen is van den HEERE;
hun Sterkte ter tijd van benauwdheid.
En de HEERE zal hen helpen, en zal hen bevrijden;
Hij zal ze bevrijden van de goddelozen, en zal ze behouden;
want zij betrouwen op Hem.
Psa. 39

Moeite om verontwaardiging niet te uiten; herinnering aan de vergankelijkheid van het leven.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, voor Jedúthun.

Ik zeide: “Ik zal mijn wegen bewaren,
dat ik niet zondige met mijn tong;
ik zal mijn mond met een breidel bewaren,
terwijl de goddeloze nog tegenover mij is.”
Ik was verstomd door stilzwijgen,
ik zweeg van het goede;
maar mijn smart werd verzwaard.
Mijn hart werd heet in mijn binnenste,
een vuur ontbrandde in mijn overdenking;
toen sprak ik met mijn tong:
“HEERE! Maak mij bekend mijn einde,
en welke de mate mijner dagen zij;
dat ik wete, hoe vergankelijk ik zij.
Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld,
en mijn leeftijd is als niets voor U;
immers is een ieder mens, hoe vast hij staat,
enkel ijdelheid.
Immers wandelt de mens als in een beeld,
immers woelen zij ijdellijk;
men brengt bijeen, en men weet niet, wie het naar zich nemen zal.
En nu, wat verwacht ik, o Heere!
Mijn hoop, die is op U.
Verlos mij van al mijn overtredingen;
en stel mij niet tot een smaad des dwazen.
Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen,
want Gij hebt het gedaan.
Neem Uw plage van op mij weg,
ik ben bezweken van de bestrijding Uwer hand.
Kastijdt Gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid,
zo doet Gij zijn bevalligheid smelten als een mot;
immers is een ieder mens ijdelheid.
Hoor, HEERE! mijn gebed,
en neem mijn geroep ter ore;
zwijg niet tot mijn tranen;
want ik ben een vreemdeling bij U,
een bijwoner, gelijk al mijn vaders.
Wend U van mij af, dat ik mij verkwikke,
eer dat ik heenga, en ik niet meer zij.”

Sela.

Sela.
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