27 April
Psa. 40

Erkenning van ware godsdienst in een rechtschapen leefstijl.
Davids psalm, voor den opperzangmeester.

Ik heb den HEERE lang verwacht;
en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord.
En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil,
uit modderig slijk opgehaald,
en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld,
Hij heeft mijn gangen vastgemaakt.
En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven,
een lofzang onzen Gode;
velen zullen het zien, en vrezen,
en op den HEERE vertrouwen.
Welgelukzalig is de man,
die den HEERE tot zijn vertrouwen stelt,
en niet omziet naar de hovaardigen,
en die tot leugen afwijken.
Gij, o HEERE, mijn God!
hebt Uw wonderen en Uw gedachten
aan ons vele gemaakt,
men kan ze niet in orde bij U verhalen;
zal ik ze verkondigen en uitspreken,
zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen.
Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer;
Gij hebt mij de oren doorboord;
brandoffer en zondoffer
hebt Gij niet geëist.
Toen zeide ik: “Zie, ik kom;
in de rol des boeks is van mij geschreven.
Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen;
en Uw wet is in het midden mijns ingewands.”
Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente;
zie, mijn lippen bedwing ik niet;
HEERE! Gij weet het.
Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten;
Uw waarheid en Uw heil spreek ik uit;
Uw weldadigheid en Uw trouw verheel ik niet
in de grote gemeente.
Gij, o HEERE! zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden;
laat Uw weldadigheid en Uw trouw mij geduriglijk behoeden.
Want kwaden, tot zonder getal toe, hebben mij omgeven;
mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien;
zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds,
en mijn hart heeft mij verlaten.
Het behage U, HEERE! mij te verlossen;
HEERE! haast U tot mijn hulp.
Laat hen te zamen beschaamd en schaamrood worden,
die mijn ziel zoeken, om die te vernielen;
laat hen achterwaarts gedreven worden, en te schande worden,
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die lust hebben aan mijn kwaad.
Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming,
die van mij zeggen: “Ha, ha!”
Laat in U vrolijk en verblijd zijn
allen, die U zoeken;
laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen:
“De HEERE zij groot gemaakt!”
Ik ben wel ellendig en nooddruftig,
maar de Heere denkt aan mij;
Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder;
o mijn God! Vertoef niet.
Psa. 49

Geestelijk inzicht beter dan weelde die door de dood wordt afgenomen.
Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.

Hoort dit, alle gij volken!
Neemt ter ore, alle inwoners der wereld,
zowel slechten als aanzienlijken,
te zamen rijk en arm!
Mijn mond zal enkel wijsheid spreken,
en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn.
Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk;
ik zal mijn verborgene rede openen op de harp.
Waarom zou ik vrezen in kwade dagen,
als de ongerechtigen, die op de hielen zijn, mij omringen?
Aangaande degenen, die op hun goed vertrouwen;
en op de veelheid huns rijkdoms roemen;
niemand van hen zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen;
hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven
(want de verlossing hunner ziel is te kostelijk,
en zal in eeuwigheid ophouden);
dat hij ook voortaan geduriglijk zou leven,
en de verderving niet zien.
Want hij ziet, dat de wijzen sterven,
dat te zamen een dwaas en een onvernuftige omkomen,
en hun goed anderen nalaten.
Hun binnenste gedachte is, dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid,
hun woningen van geslacht tot geslacht;
zij noemen de landen naar hun namen.
De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet;
hij wordt gelijk als de beesten, die vergaan.
Deze hun weg is een dwaasheid van hen;
nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden.
Men zet hen als schapen in het graf,
de dood zal hen afweiden;
en de oprechten zullen over hen heersen in dien morgenstond;
en het graf zal hun gedaante verslijten,
elk uit zijn woning.
Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen,
want Hij zal mij opnemen.
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Vrees niet, wanneer een man rijk wordt,
wanneer de eer van zijn huis groot wordt;
want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen,
zijn eer zal hem niet nadalen.
Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent,
en zij u loven, omdat gij uzelven goed doet;
zo zal zij toch komen tot het geslacht harer vaderen;
tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien.
De mens, die in waarde is, en geen verstand heeft,
wordt gelijk als de beesten, die vergaan.
Psa. 50

Het ware belang van offergaven; het risico dat boosaardige mensen lopen.
Een psalm van Asaf.

De God der goden, de HEERE spreekt,
en roept de aarde,
van den opgang der zon tot aan haar ondergang.
Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid,
verschijnt God blinkende.
Onze God zal komen en zal niet zwijgen;
een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren,
en rondom Hem zal het zeer stormen.
Hij zal roepen tot den hemel van boven,
en tot de aarde, om Zijn volk te richten.
“Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten,
die Mijn verbond maken met offerande!”
En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid;
want God Zelf is Rechter.
“Hoort, Mijn volk! en Ik zal spreken;
Israël! en Ik zal onder u betuigen;
Ik, God, ben uw God.
Om uw offeranden zal Ik u niet straffen,
want uw brandofferen zijn steeds voor Mij.
Ik zal uit uw huis geen var nemen,
noch bokken uit uw kooien;
want al het gedierte des wouds is Mijn,
de beesten op duizend bergen.
Ik ken al het gevogelte der bergen,
en het wild des velds is bij Mij.
Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen;
want Mijn is de wereld en haar volheid.
Zou Ik stierenvlees eten,
of bokkenbloed drinken?
Offert Gode dank,
en betaalt den Allerhoogste uw geloften.
En roept Mij aan in den dag der benauwdheid;
Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.”
Maar tot den goddeloze zegt God:
“Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen,
en neemt Mijn verbond in uw mond?
Dewijl gij de kastijding haat,
en Mijn woorden achter u henenwerpt.
Indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem;
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en uw deel is met de overspelers.
Uw mond slaat gij in het kwade,
en uw tong koppelt bedrog.
Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder;
tegen den zoon uwer moeder geeft gij lastering uit.
Deze dingen doet gij, en Ik zwijg;
gij meent, dat Ik te enenmale ben, gelijk gij;
Ik zal u straffen, en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen.
Verstaat dit toch, gij godvergetenden!
opdat Ik niet verscheure en niemand redde.
Wie dankoffert, die zal Mij eren;
en wie zijn weg wel aanstelt,
dien zal Ik Gods heil doen zien.”
Psa. 73

Dwaasheid van rijkdom vergeleken met de zegeningen van rechtschapenheid.
Een psalm van Asaf.

Immers is God Israël goed,
dengenen, die rein van harte zijn.
Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken;
mijn treden waren bijkans uitgeschoten.
Want ik was nijdig op de dwazen,
ziende der goddelozen vrede.
Want er zijn geen banden tot hun dood toe,
en hun kracht is fris.
Zij zijn niet in de moeite als andere mensen,
en worden met andere mensen niet geplaagd.
Daarom omringt hen de hovaardij als een keten;
het geweld bedekt hen als een gewaad.
Hun ogen puilen uit van vet;
zij gaan de inbeeldingen des harten te boven.
Zij mergelen de lieden uit, en spreken boselijk van verdrukking;
zij spreken uit de hoogte.
Zij zetten hun mond tegen den hemel,
en hun tong wandelt op de aarde.
Daarom keert zich Zijn volk hiertoe,
als hun wateren eens vollen bekers worden uitgedrukt,
dat zij zeggen: “Hoe zou het God weten,
en zou er wetenschap zijn bij den Allerhoogste?”
Ziet, dezen zijn goddeloos;
nochtans hebben zij rust in de wereld; zij vermenigvuldigen het vermogen.
Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd,
en mijn handen in onschuld gewassen.
Dewijl ik den gansen dag geplaagd ben,
en mijn straffing is er alle morgens.
Indien ik zou zeggen: “Ik zal ook alzo spreken”;
ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht Uwer kinderen.
Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan;
maar het was moeite in mijn ogen;
totdat ik in Gods heiligdommen inging,
en op hun einde merkte.

Immers zet Gij hen op gladde plaatsen;
Gij doet hen vallen in verwoestingen.
Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting,
nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen!
Als een droom na het ontwaken!
Als Gij opwaakt, o Heere,
dan zult Gij hun beeld verachten.
Als mijn hart opgezwollen was,
en ik in mijn nieren geprikkeld werd,
toen was ik onvernuftig, en wist niets;
ik was een groot beest bij U.
Ik zal dan geduriglijk bij U zijn;
Gij hebt mijn rechterhand gevat;
Gij zult mij leiden door Uw raad;
en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.
Wien heb ik nevens U in den hemel?
Nevens U lust mij ook niets op de aarde!
Bezwijkt mijn vlees en mijn hart,
zo is God de Rotssteen mijns harten,
en mijn Deel in eeuwigheid.
Want ziet, die verre van U zijn, zullen vergaan;
Gij roeit uit, al wie van U afhoereert.
Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen;
ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE,
om al Uw werken te vertellen.
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