“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Studie in de Psalmen: De Weg van de Rechtvaardigen (Psalm 1)
Psalm 1 beschrijft twee wegen ofwel "manieren" van leven. Er is de weg van de rechtvaardigen en de
weg van de goddelozen. De ene weg leidt tot zegen en de andere tot vernietiging. In deze studie zullen
we Psalm 1 gaan doornemen en bespreken hoe deze Psalm ons aanmoedigt om het pad van
rechtvaardigen te bewandelen.
Maar voordat we ingaan op de tekst, is één van de fascinerende kenmerken van Psalm 1 dat de
aanduiding als ‘eerste Psalm’ niet zomaar is gekozen. Geleerden hebben erkend dat de eindredacteuren
van het Boek Psalmen Psalm 1 en Psalm 2 opzettelijk hebben gekozen als een soort inleiding tot de rest
van de Psalmen. De reden hiervoor was dat Psalm 1 de nadruk legt op het voortdurend blijven
overpeinzen van de Torah en Psalm 2 een weerspiegeling is van Gods belofte om een Messiaanse
Koning op te laten staan. Psalm 1 begint met de uitspraak dat degene die zich verheugt in de Torah van
God "gezegend" zal worden. Psalm 2 eindigt met de uitspraak dat degenen die hun toevlucht nemen tot
de komende Messiaanse Koning ook "gezegend" zullen worden. Deze begin- en einduitspraken vormen
de inleiding van het Boek Psalmen.
De schriftgeleerden die deze geschriften hebben gerangschikt in wat we nu kennen als het Boek
Psalmen, beschouwden Psalm 1 en 2 als een soort toegangspoort tot de rest van de Psalmen. In feite
beschrijft de geleerde Tremper Longman vervolgens dat Psalm 1 als een poortwachter functioneert van
het 'literaire heiligdom' van de Psalmen. Luister naar wat hij zegt:
Het fysieke heiligdom had Levitische poortwachters die de toegang zouden beperken tot de
rechtvaardigen (zie de beginverzen van Psalm 15 en 24). Dus Psalm 1, met zijn beschrijving van
de weg van de rechtvaardige, die de Wet van God dag en nacht overdenkt, en de weg van de
goddeloze, zorgt ervoor dat de lezer zichzelf met de één of de ander identificeert. Als de lezer
rechtvaardig is, kan je het literaire heiligdom binnengaan en de Heer en Zijn Gezalfde voor het
eerst ontmoeten in Psalm 2. Tegen de tijd van de periode na de ballingschap, waarin het boek in
zijn definitieve vorm werd samengesteld, zou Psalm 2 eschatologisch worden gelezen, met de
hoop op een toekomstige Messias. Zo introduceren de eerste twee Psalmen de belangrijke
thema's van de Wet en de Messias.
-Tremper Longman III, Psalms (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2014), blz. 35

De nadruk die Psalm 1 legt op de Torah, maakt het op een bepaalde manier een passend onderdeel van
de inleiding tot de Psalmen. Geleerden erkennen algemeen dat het Boek Psalmen opzettelijk in vijf
secties of "boeken" werd georganiseerd. In de meeste Bijbelvertalingen zul je misschien opmerken dat
de vertalers het begin van elk van deze vijf secties op verschillende plaatsen hebben genoteerd: "Boek
1", Boek 2", "Boek 3", enzovoort.
De samenstelling van het Boek Psalmen in vijf secties komt overeen met de vijf boeken van Mozes - de
Torah ofwel de Pentateuch. Dus als je Psalm 1 leest, lees je de "opstelling", zo je wilt, voor de rest van
de Psalmen. De Psalmen moeten worden gelezen als een soort "Torah" of gebruiksaanwijzing. Deze
Geschriften zijn een gebedenboek en een Gids voor wijsheid voor degenen die wandelen volgens de Wet
van Mozes, in afwachting van de komende Messiaanse Koning.
Dus, met dat in ons achterhoofd, laten we beginnen.
Psalm 1:1
Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de
zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters.
De Psalm begint met de aankondiging dat degenen die afstand nemen van het kwaad, gezegend zijn.
Men moet vermijden om te lopen, te staan of te zitten in het kwaad. Geleerden wijzen erop dat de
volgorde van deze werkwoorden kan duiden op een geleidelijke afdaling naar het kwaad. Het begint met
erlangs lopen, wat er vervolgens toe leidt dat je ertussen gaat ‘staan’. Zoals Gerald Wilson opmerkt:
Het werkwoord âmad (ayin, mem, daled) [staat] heeft meer de betekenis van “een standpunt
innemen” dan gewoon “stilstaan”. Bij deze actie is de wilskracht (en dus verantwoordelijkheid)
betrokken.
-Gerald Wilson, Psalms (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002) Vol. 1, blz. 94
Dus, "staan" bij het kwaad leidt uiteindelijk tot het erbij gaan "zitten". Of, zoals Gerald Wilson opmerkt,
erbij blijven wonen - dat wil zeggen, het neemt een permanente verblijfplaats in. Dit is wat hij zegt:
Het werkwoord yâshab (jod shin bet) [zit] kan “zitten” of vaak “verblijven” of “ergens
permanent gaan wonen” betekenen.
-Gerald Wilson, Psalms (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002) Vol. 1, blz. 94
Bovendien gebruikt de auteur bij dit geleidelijke afzakken naar het kwaad krachtiger termen: 'slecht',
daarna 'zondaars' en uiteindelijk 'spotters'. Zoals Longman opmerkt:
Spotters zijn de meest flagrante slechte mensen, omdat ze niet alleen zondigen, maar zich ook
omdraaien en de onschuldigen bespotten.
-Tremper Longman III, Psalms (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2014), blz. 56
Dus de weg van rechtvaardigheid betekent dus ook het vermijden van het kwaad. Degenen die dat doen,
worden 'gezegend' genoemd, wat hier als welzaligheid wordt uitgedrukt. Met andere woorden, als je
welzalig wilt zijn, vermijd dan het kwaad. De psalmist richt zich nu op een ander aspect van de
rechtvaardigheid. Dit is wat er staat in vers 2.

Psalm 1:2
Maar die zijn vreugde vindt in de Wet van de HEERE (JHWH), en Zijn Wet dag en nacht
overdenkt.
De weg van rechtvaardigheid is je verheugen in de Torah en het dag en nacht overdenken. Zegen –
welzaligheid - hangt af van het leven in gehoorzaamheid aan de geboden van God. Zoals we in
Deuteronomium lezen:
Deuteronomium 30:19
Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u
voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht.
Er wordt dus gezegd dat als je je verheugt in de geboden van God dit leven en zegen brengt. Maar we
moeten ons niet alleen verheugen in de Torah; we moeten de Torah ook "dag en nacht" overdenken. Hoe
doen we dat?
Welnu, de Qumran-sekte voerde deze opdracht uit door in hun gemeenschap een roulatieschema van
uitleggers op te stellen die de Torah letterlijk vierentwintig uur per dag zouden bestuderen en
becommentariëren (1QS, Kol. 6, regels 6-8). Maar het lijkt vrij duidelijk dat de uitspraak van Psalm 1:2
niet is bedoeld om dit letterlijk, in de meest strikte vorm, op te vatten. Niemand kan immers zijn of haar
hele dag en nacht besteden aan het bestuderen van de Torah. Er zijn andere dingen die mensen moeten
doen, zoals slapen, en daarom was er zelfs bij de Qumran-sekte een rotatieschema van personen.
Dus hoewel we deze aansporing niet letterlijk moeten nemen, nemen we het wel serieus. Psalm 1 zegt
dat de rechtvaardigen hun best moeten doen in het bestuderen van de Schrift, voortdurend op zoek naar
de wijsheid van God. Wat dit betekent is dat we ons moeten onderdompelen in de Torah, deze getrouw
moeten bestuderen en de hele dag moeten nadenken over Gods wegen.
Een praktische manier om gedurende de hele dag aan de Torah te denken, is door het dragen van
tzietziets ofwel "kwastjes". God gebiedt het dragen van tzietziets, zodat wanneer we ze zien, die ons
zullen herinneren aan Gods geboden (Numeri 15:37-41). In ieder geval, hoe meer we de Torah
bestuderen en overdenken, hoe meer ons denken wordt veranderd, en dus onze manier van leven, en dat
brengt ons bij het volgende vers in Psalm 1:
Psalm 1:3
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal gelukken.
Wanneer we het kwaad verwerpen en ons verheugen in de Torah, worden we als een boom die is geplant
aan waterbeken. Bomen werden vaak geplant in de buurt van rivieren of kunstmatige kanalen, zodat hun
wortels de watertoevoer konden bereiken. Dus wat de psalmist zegt, is dat de Torah eigenlijk een
levengevende stroom water is. En als we ons hart in het Woord van God planten, als een goed bewaterde
boom, groeien we en brengen we vrucht voort. Onze wortels worden sterk en diep. Degene die
geworteld is in de wijsheid van de Torah vindt succes in het werk dat hij doet.
Laten we verder gaan.

Psalm 1:4
Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.
Dus wat zegt de auteur hier? Hij zegt dat in tegenstelling tot het bloeiende, vruchtbare leven van de
rechtvaardigen, de goddelozen - dat zijn degenen die behagen scheppen in het kwaad – zijn als het kaf.
Kaf is de schil van granen en grassen, die na het dorsen van het zaad worden gescheiden. En net als kaf
is de „vrucht” van goddeloosheid waardeloos. Kaf heeft geen verbinding met de levengevende stroom
van het Woord van God. Het heeft geen wortels, niets om zich aan vast te houden, en wordt makkelijk
weggeblazen als de wind waait. Daarom zullen de goddelozen, net als het kaf, vergaan:
Psalm 1:5-6
Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap
van de rechtvaardigen. Want de HEERE (JHWH) kent de weg van de rechtvaardigen, maar de
weg van de goddelozen zal vergaan.
We zullen worden beoordeeld op wat we doen. Onze keuzes in dit leven hebben consequenties, en
JHWH is bij een ieder van ons direct betrokken door het geven van beloningen of bestraffing.
De psalmist verklaart dat zondaars geen plaats hebben in de gemeente van de rechtvaardigen, wat
opnieuw inspeelt op het idee dat de Psalmen een soort literair heiligdom zijn en Psalm 1 is als de
poortwachter. Als je slecht bent, mag je niet verder lezen. Net zoals je geen toegang had tot het fysieke
heiligdom als je onrein was, is het heiligdom van de Psalmen alleen bedoeld voor degenen die de weg
van de rechtvaardigen bewandelen.
En dat is Psalm 1. Daar worden twee wegen voor ons uitgestippeld: de weg van de rechtvaardigen en de
weg van de goddelozen. Wij worden opgeroepen om de weg van de rechtvaardigen te bewandelen. We
zijn geroepen tot gerechtigheid, wat inhoudt dat we het kwaad afwijzen, ons verheugen in de Torah en
Gods wegen overdenken.
In zijn beroemde Bergrede roept Jesjoea ons ook op tot de weg der gerechtigheid. Hij zei: "Zalig zijn zij
die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden" (Mattheüs 5:6), in
navolging van het principe dat in Psalm 1 wordt uitgedrukt. Dat wil zeggen, zij die de weg van de
rechtvaardigen bewandelen, zullen groeien. En als ze vervolging ondergaan omwille van de
gerechtigheid, worden ze nog steeds als gezegend beschouwd. Waarom? Omdat ze het Koninkrijk der
hemelen ontvangen - een betere beloning dan alles wat deze wereld te bieden heeft (Mattheüs 5:10).
In Mattheüs 5:20 spoort Jesjoea ons aan om een gerechtigheid na te streven die overvloediger is dan die
van de schriftgeleerden en de Farizeeën. Nogmaals, deze gerechtigheid is direct verbonden met het
naleven van de Torah. We weten dit vanwege de voorgaande drie verzen. Jesjoea was net klaar met het
bevestigen van de voortdurende geldigheid van de Wet van God, in vers 17, door te zeggen dat Hij niet
was gekomen om deze af te schaffen, maar om die te vervullen (Mattheüs 5:17). Toen zei Hij dat niets
van de Wet voorbij zou gaan totdat hemel en aarde voorbijgaan en alles is volbracht - dat wil zeggen, het
einde van het tijdperk en de voleinding van het Koninkrijk, wanneer hemel en aarde voorbijgaan
(Mattheüs 5:18; Openbaring 21 :1 e.v.). En Hij moedigde de deelnemers van het Koninkrijk ook aan om
"groot" te zijn door zelfs de minste van de geboden van Gods Wet te onderhouden (Mattheüs 5:19).

Dus, met andere woorden, onze naleving van de Torah moet beter zijn dan de naleving van de Torah van
de schriftgeleerden en de Farizeeën. Hoewel de schriftgeleerden en Farizeeën aan de buitenkant zeker
een schijn van gerechtigheid hadden, liepen ze niet volledig in de weg van de rechtvaardigen. Jesjoea
sprak hen in de Evangeliën voortdurend aan voor hun hypocrisie en onvermogen om de rechtvaardige
wegen van God hoog te houden (Mattheüs 23:3, 23, 25, 28). Als discipelen van Jesjoea moeten we niet
zijn als religieuze hypocrieten; we moeten de geboden van de Torah daadwerkelijk doen en
onderwijzen, zelfs de "minste" ervan (Mattheüs 5:19).
Bovendien geeft het onderwijs van Jesjoea meer verduidelijking in de diepere betekenissen van wat het
betekent om rechtvaardig te leven volgens de Torah. Jesjoea is niet zomaar een religieuze leraar, maar
de Profeet zoals Mozes, wiens woorden goddelijke autoriteit dragen, omdat het de woorden van God
zijn (Deuteronomium 18:18).
Daarom, net zoals er twee paden worden beschreven in Psalm 1, beschrijft Jesjoea ook twee manieren
van leven met hun bestemmingen. De nauwe poort, een leven van gehoorzaamheid aan Gods wegen,
hoewel die soms moeilijk kan zijn, maar die uiteindelijk leidt tot leven. Daarentegen zal de brede poort,
een leven van zonde en goddeloosheid, uiteindelijk leiden tot vernietiging. Jesjoea gaat verder en zegt
dat degenen die Zijn onderwijs gehoorzamen, zullen zijn als een huis dat stevig is gebouwd op de rots,
stabiel en veilig. Degenen die Zijn onderwijs niet gehoorzamen, zullen zijn als een huis dat is gebouwd
op zand, dat, zoals het kaf in Psalm 1, zal worden weggevaagd als de wind en regen komen (Mattheüs
7:24-27).
Deze boodschap is dus consistent met de gehele Schrift: verheug je in de Torah, overdenk het en wandel
erin. Sta toe dat de Woorden van God je gaan veranderen terwijl je Zijn geboden bestudeert. Dit is wat
het betekent om de weg van de rechtvaardigen te bewandelen, een weg die leidt naar het leven.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

