- 1 De prachtige Psalm 119
We gaan naar Psalm 119 waar heerlijke
dingen in staan over de beschermende en
vrijmakende kracht van het woord van God
in ons hart.

David noemt zich in deze Psalm 13x een
"knecht" van de Heere. Zie b.v.
17a Doe wel aan uw knecht
23b Uw knecht overdenkt uw inzettingen
38 Bevestig uw belofte aan uw knecht

Psalm
119
is
zeer
kunstvaardig
opgebouwd. Hij bestaat uit 22 stukjes van
8 verzen zoals ook te zien is in onze
vertaling. Dus totaal 22x8=176 verzen. En
dat klopt, want het laatste vers is 176.

En het woordje "leer" of "leer mij" staat
zo'n 10x in deze psalm o.a. in vers 12:

Al de stroven – zoals men dat noemt - van
8 verzen beginnen telkens weer met
dezelfde letter van het Hebreeuwse alfabet,
dus de verzen 1 t/m 8 met de 1e letter v/h
Hebr. alfabet en dat is de letter: Alef.

David weet zich dus een knecht van de
Heer te zijn; een knecht die graag van Hem
en van Zijn woord wil leren.

De eerste letter van het Griekse alfabet is
Alpha en de laatste Omega maar de 1e letter
van het Hebr. alfabet is dus Aleph..
In de Staten vertaling en de Willibrord
vertaling is dat woordje : Aleph dan ook
bij de eerste 8 verzen geplaatst.
Het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters.
Psalm 25 is ook een alfabetische psalm
maar daar begint vers 1 met de eerste letter
van het Hebr. alfabet en daarna vers 2 en
daarna vers 3 enz. zodat deze psalm
inderdaad 22 verzen heeft. 1
In Psalm 119 begint dus elk blok van 8
verzen met dezelfde letter van het Hebr.
alfabet.
De verzen 9 t/m 16 beginnen met de 2 e
letter van het Hebr. alfabet; en dat is beth.
De verzen 17 t/m 24 met de 3e letter van
het Hebr. alfabet enz. Kunstig gemaakt dus.

1

De SV noemt Ps. 119 het AB der godzaligheid.

Geprezen zijt Gij, Here; leer mij uw
inzettingen.

En dat zal ook de juiste instelling van ons
hart zijn: ik ben uw knecht Heere en leer
mij als een echte discipel, een leerling.
Boven Psalm 119 staat geschreven:
de heerlijkheid der wet maar in de
staten vertaling staat:
De vreugde over uw wet.
Voor wet kunnen we ook lezen: zijn
geboden, zijn woord en daarom zegt David
dan ook in vers:
162 Ik verblijd mij over uw woord, als
iemand die rijke buit vindt.
Er is onlangs een scheepswrak ontdekt met
miljoenen aan goud in zilver in het ruim.
Een rijke buit. David zegt: ik verblijd mij
over uw woord, als iemand die rijke buit
vindt.
En zo gaan wij nu Psalm 119 lezen; we
vinden daarin een "rijke buit".
We gaan eerst naar rijke buit zoeken in de
eerste acht verzen:

- 2 We beginnen met de verzen 1 en 2 waar
staat:
Welzalig zij, die onberispelijk van wandel
zijn, die in de wet des Heren gaan.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen
bewaren, die Hem van ganser harte
zoeken.
Vertaald naar het nieuwe verbond: je bent
gelukkig – welzalig – als je Zijn geboden
bewaart en als je Hem met je hele hart
zoekt.
Het is de bedoeling van zijn bevelen, dat
men die ijverig onderhoud (vers 4) maar
dan komt er gelijk daarna een gebed in het
hart van David omhoog want hij ziet zijn
tekorten daarin:

En dan gaan we naar vers 11 waar staat:
Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik
tegen U niet zondige.
De Willibrord vertaling zegt:
Ik berg uw woord diep in mijn hart, opdat
ik niet tegen U zondig.
Het woord Gods in zijn hart weerhield
David van zondigen. Wat een kracht heeft
dus Gods woord!
Ik kwam een keer op het eiland Curaçao in
een soort botanische tuin, een tuin met
bijzondere planten, bloemen enz.

5 Och, dat mijn wegen vast waren, om uw
inzettingen te onderhouden.

Een christenbroeder beheerde die tuin en in
die tuin had hij een langwerpig houten rek
gemaakt waarop hij in het Engels had
neergeschreven:

6 Dan zou ik niet beschaamd staan, als ik
op uw geboden zie.

Thy word have I hid in mijne heart, that I
might not sin against thee.

Maar dan zegt hij in vers

In gewoon Nederlands:

7 Ik zal U loven in oprechtheid des harten,
wanneer ik uw rechtvaardige
verordeningen leer.

Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik
tegen U niet zondige.

Met andere woorden: ik verlies de moed
niet, nee, ik zal U loven terwijl ik leer om
uw geboden te houden.
De tweede strove van acht verzen begint
met een vraag over jonge mensen:
9a Waarmede zal de jongeling zijn pad
rein bewaren?
Het antwoord is simpel:
9b Als hij dat houdt naar uw woord.

Hij had kennelijk ontdekt dat Gods woord
zo'n bewarende kracht heeft. Gods woord
in zijn hart maakte dat hij niet zondigde.
David is zo blij met Gods getuigenissen dat
hij schrijft in vers:
14 In de weg uwer getuigenissen verblijd
ik mij als over allerlei rijkdom.
Het lijkt wel of hij telkens weer iets ontdekt
waar hij net zo blij mee is alsof hij een
gouden ring op straat vindt.

- 3 Ook in vers 16a komt die blijdschap weer
naar voren:

David ook maar dan roept hij uit: maak mij
levend naar uw woord.

16a In uw inzettingen zal ik mij verlustigen

Of, zoals Willibrord zegt:
Geef, naar uw woord, mij nieuw leven.

En dan komt - door die blijdschap - de
zekerheid die hij uitspreekt in vers:
16b uw woord zal ik niet vergeten.
De derde strove van Psalm 119 waar alle
verzen beginnen met de Hebr. letter: Gimel
(in ons alfabet zou dat de letter c zijn)
David bidt in vers 18 om meer licht en
inzicht:
18 Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe
de wonderen uit uw wet.
Sta stil, zegt Job in 37:14 en let op Gods
wonderen.
Wat een scheppingswonder b.v. in de herfst
als je in een bos loopt. Zo vele groene
bladeren worden dan bruin of geel. Sta stil
en let op Gods wonderen. De herfst pracht!
Maar ook de lente pracht!
David had ook tegenstanders in zijn leven,
zelfs koningen en vorsten. Maar dan zegt
hij zo rustig in vers 23:
Al zetten vorsten zich neder, al
beraadslagen zij tegen mij, uw knecht
overdenkt uw inzettingen.
De vierde strove waarvan alle verzen
beginnen met de Hebr. letter Daleth
25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij
levend naar uw woord.
Onze ziel kan zich zo bezig houden met het
stof, met de aardse zaken. Dat ervoer

En dan vers 32: Ik zal de weg uwer
geboden lopen, want Gij verruimt mij het
hart.
En dan weer de Willibrord vertaling zie
zegt:
Mij valt licht de weg uwer geboden; Gij
neemt de druk van mijn hart (weg).
Dan denken we aan het woord uit 1 Joh.
5:4 waar staat:
En zijn geboden zijn niet zwaar, want al
wat uit God geboren is, overwint de
wereld.
We gaan naar vers 47 van deze prachtige
Psalm in de bijbel:
47 Ik toch verlustig mij in uw geboden, die
ik liefheb; daarom hef ik mijn handen op
naar uw geboden die ik liefheb, en
overdenk ik uw inzettingen.
Gods woord was zijn verlustiging. Hij was
zogezegd zijn lust en zijn leven. Hij hief
zijn handen op naar Gods geboden en
overdacht Zijn woord.
62 Te middernacht sta ik op om U te loven,
wegens uw rechtvaardige verordeningen.
Denk eens aan: soms moest David 's nachts
uit bed en zei hij: Ik loof U Heer, om uw
heerlijk woord. En dan kroop hij in zijn
bed en sliep rustig verder.

- 4 67 Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar
nu onderhoud ik uw woord.

wijzer dan zijn vijanden en dit woord is
altoos bij ons.

Hier zien we, dat de verdrukking van David
iets goeds uitwerkte. Hij dwaalde - en
toen werd hij verdrukt – en toen zei hij: en
nu onderhoud ik uw woord.

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

72 De wet van uw mond is mij beter, dan
duizenden stukken goud en zilver.

Het leven in deze wereld is een pad vol
gevaren door een donkere omgeving.
Daarbij bewijst Gods woord ons goede
dienst als een lamp, die onze weg verlicht.

Zo had David het in zijn binnenste: Gods
woord was hem meer waard dan duizenden
stukken goud en zilver.

130 Het openen van uw woorden
verspreidt
licht;
het
geeft
de
onverstandigen inzicht.

Omgezet in onze tijd: geestelijke rijkdom is
mij meer waard dan de aardse rijkdom.

We krijgen door Gods woord licht en
inzicht over de weg die wij zullen gaan.

Als iemand zo bezig is met Gods woord,
als Gods woord voor iemand zo'n
verlustiging is, dan worden andere
christenen daar blij van.

143 Treffen mij nood en verdrukking, dan
zijn uw geboden mijn verlustiging.

74 Zij, die U vrezen, zien mij en verheugen
zich, want ik hoop op uw woord.
David had tijden, dat hij zich voelde als
een leren zak in de rook. Een leren, droge
zak in de rook nog wel. Dan heb je je
gevoelens niet echt mee … maar dan toch,
had hij Gods inzettingen niet vergeten.
83 Hoewel ik ben geworden als een
lederen zak in de rook, heb ik uw
inzettingen niet vergeten.
David hield van Gods woord.
97 Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn
overdenking de ganse dag. Uw gebod
maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want
het is altoos bij mij.
David hield van Gods woord; het was in
zijn hart en in zijn mond. Het maakte hem

Gods woord is het beste medicijn in tijden
van nood en verdrukking. Dan hebben wij
immers Gods woord in 1 Petrus 5:7 dat
zegt: Werpt al uw bekommernissen op
Hem, want Hij zorgt voor u.
164 Zeven maal daags loof ik U om uw
rechtvaardige verordeningen.
Die David was een echte Godlover. Hij
prees God zeven maal per dag om zijn
rechtvaardige verordeningen.
Hij kreeg niet genoeg van het heerlijke
woord van God en maakte er de grootste
Psalm van alle Psalmen van.
En nu – tenslotte - lest best – uit Psalm 119
namelijk vers 165 en dat is tevens onze
kerntekst voor heden:
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote
vrede, er is voor hen geen struikelblok.

- 5 Er is geen struikelblok voor hen die Gods
woord liefhebben. Zij hebben niet alleen
vrede maar grote vrede. Voor hen is er
geen struikelblok. Want zij hebben Gods
woord lief.
Ze weten het: Het gedrag van de ander is
voor mij geen struikelblok; nee, ik blijf in
de liefde van Jezus.
Datgene, wat in mijn eigen vlees om hoog
komt door het gedrag van de ander, kan nu
door de Geest gedood worden.
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote
vrede, er is voor hen geen struikelblok.
Psalm 119:165

