Psalm 27
Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken:
dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN,
om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.
Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads;
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent;
Hij verhoogt mij op een rotssteen.

Psalm 27 : 4 en 5

Ad Leeuwenhage



1. Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn Heil, voor wien zou ik
vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?
2. Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, om
mijn vlees te eten, stieten zij zichzelven aan, en vielen.
3. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog
tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop.
4. Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns
levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te
aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.
5. Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het
verborgene van Zijn tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.
6. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn,
en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen
den HEERE.
7. Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij.
8. Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoekt Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o
HEERE!
9. Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt mijn
Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God mijns heils!
10. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij
aannemen.
11. HEERE! leer mij U weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil.
12. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders; want valse getuigen zijn
tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast.
13. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der
levenden, ik ware vergaan.
14. Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den
HEERE.



Psalm 27
Natuurlijk zijn het de woorden van David, die hij geschreven heeft onder emotionele omstandigheden. De ene keer onder vreugdevolle, en de andere keer over
zeer verdrietige omstandigheden.
Handelingen 2:
Maar we zouden niet vergeten dat van David gezegd wordt dat hij een profeet
was en dat hij in bijzonderheid niet over zichzelf gesproken heeft, maar over de
Zone Davids, Die tevens de Zoon van God zou zijn. (2 Samuël 7)
Hij sprak dus op profetische wijze over de HEERE Jezus Christus.
De Psalmen geven een beschrijving over de diepste gevoelens van de HEERE
Jezus Christus, in Zijn aardse omstandigheden.
Gelukkig maar, want in de Evangeliën lezen we over de HEERE Jezus
hoofdzakelijk feitelijkheden, waardoor we bijna zouden denken, dat de HEERE
Jezus alleen maar een werk volbracht, waarbij Zijn gevoelens nauwelijks een rol
speelden.

De naam “David” betekent “geliefd” of geliefde”.
De Geliefde vertelt dus, dat de HEERE Zijn enige Troost en Toeverlaat is, onder
alle vijandschap en in al Zijn lijden en verdriet.
De Geliefde vertelt welk intens verlangen Hij heeft om altijd te verkeren in het
Huis Gods.
Hij bidt dan ook elke dag, gedurende Zijn omzwervingen op aarde, om van de
HEERE, genade en kracht te ontvangen, om staande te kunnen blijven in het
Geloof.
Om geduldig te kunnen wachten op de vervulling van al Gods Beloften, onder
andere, dat Hij, dwars door de dood heen, de Hem voorgestelde Heerlijkheid
zal ontvangen.
En, omdat Hij op grond van Zijn gehoorzaamheid geleden heeft, kan Hij ook
medelijden hebben met ons, als wij verdriet hebben of als wij lijden om Zijns
Naams wil.



:1

Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou
Ik vrezen? De HEERE is Mijns Levenskracht, voor wien zou Ik vervaard
zijn?

:1

Jesaja 60:19, 20:
De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal
u de maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een Eeuwig Licht,
en uw God zal U zijn tot Uw Sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan,
en uw maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE zal u tot Eeuwig
Licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen.
Micha 7:8:
Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! Wanneer Ik gevallen ben, zal Ik
weder opstaan. Wanneer Ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE,
Mij tot Licht zijn.
Johannes 1:4:
In Hetzelve (= het Woord) is het Leven, en het Leven is het Licht der
mensen.

:1

Van David; Tot David
De HEERE is Mijn Licht; Mijn Heerlijkheid; Mijn Glorie.
Want alleen het Woord, namelijk het Licht des HEEREN:
is de Oorsprong van Mijn Bestaan, Mijn Voorspoed, Mijn Troost, Mijn
Vreugde en Mijn Behoudenis.
En in tegenstelling tot degenen die het Woord ongehoorzaam zijn.
Job 18:5-7:
Ja, het licht der goddelozen zal uitgeblust worden, en de vonk zijns vuurs
zal niet glinsteren. Het licht zal verduisteren in zijn tent, en zijn lamp zal
over hem uitgeblust worden. De treden zijner macht zullen benauwd
worden, en zijn raad zal hem nederwerpen.

:1



Maar de Geliefde zegt:
Dít Licht is Mij tot Heil, tot Redding en tot Verlossing.
De HEERE is Mijn Kracht en Mijn Leven, dus voor wie zou Ik vervaard zijn?

Vervaard zijn = Bevreesd zijn voor allerlei tegenspoed,
		
en voor de duisternis.
		
= Bevreesd zijn voor het geweld van de duisternis,
		
en van de dood.
Want de HEERE zal Mij weder opwekken uit de dood.
Psalm 118:6:
De HEERE is bij Mij, Ik zal niet vrezen; Dus wat zal een mens Mij doen?

:2

Als de bozen, Mijn tegenpartijen en Mijn vijanden tegen Mij, tot Mij naderden om Mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen.

:2

Achter al Mijn vijanden en tegenstanders zit de boze, namelijk de duivel,
de satan.
Tegen Mij = De climax van al hun tegenstand en vijandschap is op Mij gericht.

Bozen
=
= 40.10.70.200 = goddelozen
					
valse herders
					
voeders, weiders der kudde
Tegenstander =
=
10.200.90 = onder leiding van de tegenstander
Vijanden
=
=
10.2.10.1	= al hun vijandschap is gericht op
					
Mijn Persoon
Naderen
=
=
2.200.100 = offeren, aanbieden
Zij bieden echter niet hun eigen vlees en leven aan, maar zij naderen Mij,
om Mijn vlees en Leven te ontnemen
Vlees
=
=
200.300.2	= boodschap
In dit vers gaat het er niet om dat men de Blijde Boodschap zal aanvaarden,
maar om Die te verwerpen en te doden.
Stieten = Zij zullen struikelen en achterwaarts vallen
			 Zij zullen struikelen over deze Dierbare Kostelijke Steen
			 Deze vijandschap zal hen tot val zijn (Romeinen 10)
Vallen = nedervallen; doodvallen
Mijn vijanden waren uitgegaan om Mij te bestrijden.


Ze zijn gekomen als wrede, wilde beesten, om Mij te verscheuren en te verslinden.
Maar de consequentie van het feit dat zij Mij zullen verstoten, is:
Deuteronomium 31:17,18:
Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen
verlaten, en Mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en
vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen; dat het te dien dage zal
zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het
midden van mij niet is? Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk
verbergen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het heeft zich
gewend tot andere goden.
(In Mijn verberging zal Ik Mij wenden tot een ander volk, tot een andere
tempel.)

:3

Ofschoon mij een leger belegerde, Mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een
oorlog tegen Mij opstond, zo vertrouw Ik hierop.

:3

Belegeren = Insluiten, vangen, gevangen nemen
Mijn hart = De Inwendige Mens
		
= De zetel van het geloof
Romeinen 10:10,11:
Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond
belijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem
gelooft, zal niet beschaamd worden.
Uit de context van dit vers blijkt dat, als het hart van de Geliefde zou vrezen,
dit een vorm van ongeloof zou zijn.
Psalm 119:11:
Ik heb Uw rede in Mijn hart verborgen, opdat Ik tegen U niet zondigen zou.
Twijfel is ongeloof. (Jacobus 1:6)
Terwijl “zware richtingen” twijfel beschouwen als een soort Godsvrucht.



Maar de Geliefde zegt:
Al zal iedereen tegen Mij opstaan, Ik zal niet ongelovig worden.
Al zal iedereen tegen Mij strijden, Ik zal Mijn vertrouwen stellen in het
Woord Gods.
Deze oorlog is namelijk een woordenstrijd, en dus een geloofsstrijd en
wordt gevoerd vanwege en door het Woord Gods.
Oorlog =
= 5.40.8.30.40 = Vanwege het Brood
		
Vanwege het Brood des Levens
		
namelijk vanwege Gods Woord

:3

Zo vertrouw Ik hierop = Ik geloof ten volle wat de HEERE gesproken en
beloofd heeft.
“Zo vertrouw Ik hierop” kan de terugverwijzing zijn naar vers 1.
Namelijk Ik geloof en Ik ben er zeker van, dat als de HEERE Mijn Licht,
Mijn Heil, Mijn Kracht en Mijn Leven is. Voor wie zou Ik dan noch vervaard
zijn?
“Zo vertrouw Ik hierop” kan ook een doorverwijzing zijn naar het volgende
vers.
Maar hoe dan ook, de strekking blijft gelijk.

:4

Namelijk één ding heb Ik van den HEERE begeerd, dat zal Ik zoeken.
Ik begeer dat Ik al de dagen Mijns levens mocht wonen in het huis des
HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te
onderzoeken in Zijn tempel.

:4

Eén =
= 4.8.1 = echad
De HEERE Uw God is Eén!
Ik heb Eén van de HEERE begeerd.
Eigenlijk staat er: Eén begeerte heb Ik van de HEERE begeerd.
Het is dan ook de HEERE, Die deze begeerte in Mijn hart legt.
Het is het werk van de Geest in Mij, Die dit in Mijn hart bewerkt.
Begeren = wensen, verlangen, uitstrekken naar
Omdat er uit de begeerten van de mens zoveel narigheid is voortgekomen,


hebben wij (en zeker vanuit onze Calvinistische achtergrond) de mening
opgevat, dat wij vooral niet meer zouden begeren.
Waarschijnlijk is deze misvatting ook het werk van de duivel, want vele
gelovigen, hebben dus ook geen begeerte meer om Christus te leren kennen
en de Kracht van Zijn Opstanding.
Natuurlijk zijn er begeerten, waar wij ons beter niet aan zouden overgeven
en dit niet omdat de wet ons dit verbiedt, want wij leven niet (meer) onder
de wet. Er is echter niets mee mis, als wij “begeren”. Het “begeren” heeft
God nu eenmaal in de mens gelegd.
		Opdat de begeerte van de mens naar de HEERE zou uitgaan
		Opdat de begeerte van de vrouw (= schepsel), naar de Man (= Schepper)
zou uitgaan
		Opdat wij, als gelovigen, begerig zouden zijn naar de redelijke onvervalste melk
		Opdat wij, zoals Maria, de begeerte zouden hebben om aan de voeten
van onze Heiland te zitten om door Hem geleerd te worden
		Opdat wij zouden begeren om vervuld te worden met de Kennis van
Zijn wil, in alle wijsheid en Geestelijk verstand (Kolossenzen 1:9)
En als gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen! (Johannes 14:14)
De natuurlijke mens stelt andere prioriteiten aan het “begerig zijn naar”.
De natuurlijke mens begeert, opdat hij zijn vleselijke verlangens zou kunnen
volbrengen.
We zouden zeer begerig zijn naar Eén!
Markus 10:21:
En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Eén ding
ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en
gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem uw kruis
op, en volg Mij.
Lukas 10:38-42:
En Jezus antwoordende, zeide tot haar: “Martha, Martha, gij bekommert en
ontrust u over vele dingen. Maar Eén ding is nodig; doch Maria heeft het
goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.


De Heere Jezus moet daarbij gedacht hebben aan Psalm 27:4.
Johannes 9:25:
Hij dan antwoordde en zeide: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; Eén ding
weet ik, dat ik blind was, en nu zie.
Filippenzen 3:14:
Maar Eén ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot
hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van
boven is in Christus Jezus.
Richteren 8:23-26:
Maar Gideon (= houthakker; houtveller, als type van de Verborgen Christus)
zeide tot hen, Ik zal over u niet heersen; Ook zal mijn zoon over u niet
heersen; de HEERE zal over u heersen. Voorts zeide Gideon tot hen:
Eén begeerte zal ik van u begeren: geeft mij maar een iegelijk een voorhoofdsiersel van zijn roof; want zij hadden gouden voorhoofdsierselen gehad,
dewijl zij Ismaëlieten waren.
En zij zeiden: Wij zullen ze gaarne geven; en zij spreidden een kleed uit,
en wierpen daarop een iegelijk een voorhoofdsiersel van zijn roof. En het
gewicht der gouden voorhoofdsierselen, die hij begeerd had, was duizend
en zevenhonderd sikkelen gouds, zonder de maantjes, en ketenen, en
purperen klederen, die de koningen der Midianieten aangehad hadden, en
zonder de halsbanden, die aan de halzen hunner kamelen geweest waren.
Geef Mij geen heerschappij over uw vlees, maar geef Mij heerschappij over
uw gouden voorhoofdsierselen, namelijk over uw gedachten.
Want dan zal Ik vanaf de 17e, op verborgen wijze, uw Koning zijn.
1 Koningen 3:5-10:
Te Gibeon verscheen de HEERE aan Salomo in een droom des nachts en
God zeide: Begeer wat Ik u geven zal.
En Salomo zeide: Gij hebt aan Uw knecht David, mijn vader, grote
weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft,
in waarheid, en in gerechtigheid, en in oprechtheid des harten met U; en
Gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat Gij hem gegeven hebt
een zoon, zittende op zijn troon, als te dezen dage.


Nu dan, HEERE, mijn God! Gij hebt Uw knecht koning gemaakt in de
plaats van mijn vader David; en ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit
te gaan noch in te gaan. En Uw knecht is in het midden van Uw volk, dat
Gij verkoren hebt, een groot volk, hetwelk niet kan geteld noch gerekend
worden, vanwege de menigte.
Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandelijk
onderscheidende tussen goed en kwaad; want wie zou dit Uw zwaar volk
kunnen richten?
Die zaak nu was goed in de ogen des HEEREN, dat Salomo deze zaak
begeerd had.
De begeerte van Salomo is, om te wandelen in Waarheid, in Gerechtigheid,
en in oprechtheid des harten.
Geef Mij een verstandig hart; Een hart wat de Waarheid is toegedaan.
HEERE geef Mij Wijsheid, opdat Ik Uw Volk, zou kunnen leren richten op U.
Terug naar vers
:4 Eén begeerte heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken. Ik begeer
dat Ik al de dagen Mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om
de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn
tempel.
Vanuit de mens gezien, hebben de vertalers het woord “mocht” ingevoegd.
Dit woord komt hier in de grondtekst niet voor.
Nu heeft het de strekking gekregen van:
Ik begeer wel om in het Huis des HEEREN te zijn, maar alleen hoop ik dat
het wel mag.
Beter vertaald zou zijn: “Ik zal wonen” of “Ik woon”.
En zeker omdat de Psalm in de eerste plaats spreekt over de HEERE Jezus
Christus.
En wat ons, gelovigen in Christus aangaat:
Wij worden juist met klem opgeroepen, om het binnenst Heiligdom in te
gaan, opdat wij de Liefelijkheid des HEEREN (= de Zoon Zijner Liefelijkheid)
zouden aanschouwen en om te onderzoeken in Zijn Tempel!
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De begeerte van elke gelovige (en dit naar het Voorbeeld van De Gelovige),
zou zijn:
Het zoeken en het bedenken van de dingen die Boven zijn, daar waar
Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. (Kolossenzen 3:1 en 2)
Het zoeken en te bedenken van die dingen, die ons door geloof, en uit
genade, in de HEERE Jezus Christus geschonken zijn.
Om al de dagen zijns vleses te leven in het Huis des HEEREN.
Om inzicht te krijgen aangaande het profetische Woord over de Lieflijkheden
des HEEREN.
Om inzicht te krijgen in het werk, wat de HEERE als de Hogepriester van
het Nieuwe Verbond, in het binnenst Heiligdom, nu aan ons doet.
Om inzicht te krijgen in Zijn werk in Zijn Tempel en in Zijn werk aan Zijn
Tempel.
Want daar zullen wij, via Zijn Woord, de lieflijkheid des HEEREN aanschouwen.
Zacharia 11:7 e.v.:
Dies heb Ik deze slachtschapen geweid, dewijl zij ellendige schapen zijn; en Ik
heb Mij genomen twee stokken, den één heb Ik genoemd LIEFLIJKHEID, en den
anderen heb Ik genoemd SAMENBINDERS; en Ik heb die schapen geweid.
En Ik heb drie herders in een maand afgesneden; want Mijn ziel was over
hen verdrietig geworden, en ook had hun ziel een walg van Mij.
En Ik zeide: Ik zal ulieden niet meer weiden; wat sterft, dat sterve, en wat
afgesneden is, dat zij afgesneden, en dat de overgeblevenen de een des
anderen vlees verslinden.
En Ik nam Mijn stok LIEFELIJKHEID, en Ik verbrak denzelven, te niet
doende Mijn Verbond, hetwelk Ik met al deze volken gemaakt had.
Dus werd het te dien dage vernietigd, en alzo hebben de ellendigen onder de
schapen, die op Mij wachtten, bekend, dat het des HEEREN Woord was.
Want Ik had tot henlieden gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt
Mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben Mijn loon gewogen, dertig
zilverlingen.
De Liefelijkheid des HEEREN bestaat uit al het Werk wat de HEERE, ten
koste van Zichzelf, aan Zijn schepping en schepselen gedaan heeft en nu
nog steeds doet.
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Psalm 16:11:
Gij zult Mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is
bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw Rechterhand, eeuwiglijk.

:4

Onderzoeken =
= 200.100.2 = Vroeg zoeken
En waarom niet, want Hij demonstreerde Zijn Lieflijkheid, door de losprijs
te betalen voor Zijn in zonden gevallen schepping en schepsel.
Vervolgens stond Hij als Eérste, en dus zeer vroeg op.
Spreuken 8:17:
Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

:4

In Zijn Tempel
Dit kan niet de letterlijke tempel zijn, want die was er toen nog niet en dus
wijst dit vers naar de verborgen Tempel.
Dit is de Hemel.
1 Korinthe 3:16,17; 6:19; 2 Korinthe 6:16; Efeze 2:21:
En dit is ook de Tempel Gods in de Geest.
Namelijk: de Gemeente, het Lichaam van Christus.

:5

Want Hij versteekt Mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt Mij in
het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt Mij op de rotssteen.

:5

Versteekt =
= 50.80.90 = als een schat wegleggen; Noorden
Hut
=
= 5.20.60 = overdekking
Ten dage des kwaads en vijandschap, word Ik als een schat weggelegd.
Verbergt
Verborgene
Verhoogt
Rots

=
=
=
=

= 200.400.60 = satar = verborgenheid
= 200.400.60 = satar = verborgenheid
= 5.40.6.200 = Rimmon = hoge plaats
=
200.6.90 = tsoer

Hij verbergt Mij in Zijn verborgen tent, of tabernakel.
Hij verhoogt Mij in de Rotssteen .
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Psalm 31:21:
Gij verbergt hen in het verborgene Uws aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans; Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen.
David gaat waarschijnlijk in gedachte terug, naar:
2 Samuël 22:1-7:
En David sprak de woorden dezes lieds tot den HEERE, ten dage als de
HEERE hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van
Saul. Hij zeide dan: De HEERE is mij mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn
Uithelper. God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en de
Hoorn mijns Heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser!
Van geweld hebt Gij mij verlost!
Ik riep den HEERE aan, Die te prijzen is, en ik werd verlost van mijn vijanden.
Want baren des doods hadden mij omvangen; beken Belials verschrikten
mij. Banden der hel omringden mij; strikken des doods bejegenden mij.
Als mij bange was, riep ik den HEERE aan, en riep tot mijn God; en Hij
hoorde mijn stem uit Zijn paleis, en mijn geroep kwam in Zijn oren. En
zoals Ik toen bewaard werd in mijn benauwdheid, en boven de situatie
uitgetild werd, zo zal Ik opnieuw door U verhoogd worden, maar dan in
mijn opstanding.

:6

Dan zal Mijn Hoofd verhoogd worden boven Mijn vijanden, die rondom
Mij zijn, en Ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; Ik zal zingen,
ja, psalmzingen den HEERE.

:6

Dan zal de HEERE Jezus Christus, als het Hoofd Zijns Lichaams, uitermate
Verhoogd worden, ver boven Zijn vijanden, die rondom Hem zijn.
De HEERE zal in Zijn tent (= de Gemeente) gaan.
Het Volk wordt samengeroepen, zoals dit ook plaatsvond op Grote Verzoendag.
Er zullen welriekende offers gebracht worden, omdat het vrijwillige offers
zijn.
Brandoffers, dankoffers en spijsoffers, als uitbeelding van een volledige
overgave aan de HEERE.
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Hebreeën 13:15:
Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is,
de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.
Psalm 33:1-5:
Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.
Looft den HEERE met de harp; psalmzingt Hem met de luit, en het
tiensnarig instrument.
Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal.
Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.
Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde (= tot nog toe beperkt tot
ons aarden vat) is vol van de goedertierenheid des HEEREN.
Maar zover is het nog niet
Want de Geliefde Zoon moest eerst Zijn weg in vernedering, tot aan het
kruis, voleindigen.

:7

Hoor, HEERE Mijn stem, als Ik roep; en wees Mij genadig, en antwoord Mij.

:7

HEERE, als Ik U roep met sterke stem, wees Mij dan Genadig, en antwoord
Mij!

:8

Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; Ik zoek Uw aangezicht,
o HEERE!

:8 Mijn hart zegt tot U = Mijn hart zegt door U
		
= Mijn hart zegt om Uwentwil…
		
= U zegt in Mijn hart: “Zoek Mijn aangezicht”
		
U spreekt tot Mijn hart: “Zoek Mijn aangezicht”
Ik zoek Uw Aangezicht, Uw Verschijning, Uw Aanwezigheid en Heerlijkheid, HEERE!
Hoor HEERE, Ik zoek Uw Aangezicht.
Hoor HEERE, Ik verlang naar Uw Aanwezigheid en dus naar Uw Gemeenschap.
Zoeken = In de betekenis van vragen; verlangen naar
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:9

Verberg Uw aangezicht niet voor Mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij
zijt Mijn Hulp geweest, begeef Mij niet, en verlaat Mij niet, o God Mijns
Heils!

:9

Verberg Uw Aangezicht niet voor Mij
Ik ben Uw knecht (=
= 4.2.70 = obed), blijf niet toornig op Mij
Gij zijt Mij altijd tot hulp geweest
Vergeet Mij niet en verlaat Mij niet, o God Mijn Bevrijder, Mijn Verlosser en
Heiland!
Psalm 10:13, 14:
Waarom lastert de goddeloze God? Zegt in zijn hart: Gij zult het niet zoeken? Waarom wordt God door de goddeloze mens gelasterd?
Want de ongelovige, en dus de goddeloze mens, zegt in zijn hart: God
zal geen vergelding doen over het onrecht wat ik de Rechtvaardige heb
aangedaan.
Maar De Gelovige zegt:
Gij ziet het.
Want Gij ziet de moeite en het verdriet van Uw Dienstknecht.
Blijf niet toornig op Uw Dienstknecht.
Op U verlaat zich de arme (= Degene die om het Woord Gods nu de minste
wil zijn).
Gij zijt geweest een Helper van den wees = U bent de Helper van de wees.

:10 Want Mijn Vader en Mijn moeder hebben Mij verlaten, maar de HEERE zal
Mij aannemen.
:10 Psalm 69:9, 10:
Want om Uwentwil draag Ik versmaadheid; schande heeft Mijn aangezicht
bedekt.
Ik ben Mijn broederen vreemd geworden, en onbekend aan Mijner moeders
kinderen.
Want de ijver van Uw huis heeft Mij verteerd; en de smaadheden dergenen,
die U smaden, zijn op Mij gevallen.
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1 Samuël 22:1-3:
Letterlijk had de familie van de Geliefde (David) Hem niet verlaten, want
zij waren, toen Hij moest vluchten voor Saul, juist tot Hem gekomen in de
spelonk van Adullam.
Verder wordt er geen melding van gemaakt, dat zijn vader en zijn moeder,
hem verlaten zouden hebben.

:10 Maar het gaat om de overdrachtelijke betekenis.
En nogmaals, het gaat hier dus niet over David, maar over zijn Zoon, over
de Zone Davids.
Hij was een Eenzame, gelijk een weeskind.
Het ontbrak Hem aan aardse hulp.
Ook kon Hij geen hulp verwachten van degenen die Hem het meest naast
waren.
Men wilde Hem niet helpen, men durfde Hem niet te helpen, en eigenlijk
kon men Hem ook niet helpen.
En als er dan staat:
:10 Want Mijn Vader en Mijn moeder hebben Mij verlaten, betekent dit:
Vader = God de Vader keerde Zich van Hem af in die 3 uren van dikke
duisternis
Moeder = Het Joodse volk, Zijn broeders naar het vlees, kruisigde Hem
Maar de HEERE zal Mij aannemen.
De HEERE zal Mij namelijk uit de dood opwekken, op grond van Mijn
trouw aan Hem.
Aannemen = verzamelen
En niet alleen Mij, maar ook allen die Uw verschijning liefhebben!
Psalm 26:8-12:
HEERE, Ik heb lief de woning van Uw huis, en de plaats des tabernakels
Uwer eer.
Raap (= neem, verzamel) Mijn ziel niet weg met de zondaren, noch Mijn
leven met de mannen des bloeds; In welker handen schandelijk bedrijf is,
en welker rechterhand vol geschenken is.
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Maar Ik wandel in Mijn oprechtigheid, verlos Mij dan en wees Mij genadig.
Mijn voet staat op effen baan; Ik zal den HEERE loven in de vergaderingen.

:11 HEERE, leer Mij Uw weg, en leid Mij in het rechte pad, om Mijner
verspieders wil.

:11 Psalm 25:4, 5:
HEERE! maak Mij Uw wegen bekend, leer Mij Uw paden.
Leid Mij in Uw Waarheid, en leer Mij, want Gij zijt de God Mijns Heils; U
verwacht Ik den ganse dag.
Psalm 86:11 e.v.:
Leer mij HEERE, Uw weg; Ik zal in Uw Waarheid wandelen; verenig Mijn
hart tot de vreze Uws Naams. Heere Mijn God, Ik zal U met Mijn ganse hart
loven, en Ik zal Uw Naam eren in eeuwigheid;
Want Uw goedertierenheid is groot over Mij; en Gij hebt Mijn ziel uit het
onderste des grafs uitgerukt.
Onderwijs mij in die Weg, die Ik te gaan heb.
Leer Mij daarin trouw te zijn, ongeacht de omstandigheden.

:11 HEERE, leer Mij Uw weg, en leid Mij in het rechte pad, om Mijner verspieders wil.
Leer en onderwijs Mij door Uw Woord.
Leer Mij, om in gehoorzaamheid en geloof, Uw Weg te gaan.
Leid Mij door Uw Geest, om de weg der Rechtvaardigen te bewandelen.
Opdat Mijn verspieders Mij niet zouden kunnen beschuldigen van enig onrecht.
Want zij loeren op Mij, of zij Mij van een zonde zouden kunnen beschuldigen.
Zij bespieden ook Mijn Vrijheid in U.
Verspieders =
= 200.200.2.300 = heersers; vijanden.
(
= 40.10.30.3.200 = verspieders in Jozua)

17

Psalm 5:9-12:
HEERE! Leid mij in Uw gerechtigheid, om mijner verspieders wil; richt Uw
weg voor mijn aangezicht. Want in hun mond is niets rechts, hun binnenste
is enkel verderving, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij.
Verklaar hen schuldig, o God; laat hen vervallen van hun raadslagen; drijf
hen henen om de veelheid hunner overtredingen, want zij zijn wederspannig
tegen U.
Maar laat verblijd zijn allen, die op U betrouwen, tot in eeuwigheid; laat
hen juichen, omdat Gij hen overdekt; en laat in U van vreugde opspringen,
die Uw Naam liefhebben.
Psalm 56:2, 3:
Wees mij genadig, o God! want de mens zoekt mij op te slokken; den gansen
dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij den gansen dag
op te slokken; want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste!

:12 Geef Mij niet over in de begeerte Mijner tegenpartijders; want valse getuigen
zijn tegen Mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast.

:12 Begeerte = Ziel = praktische levenswandel
HEERE lever Mij niet uit aan de goddeloze levenswandel van Mijn tegenstanders. Want valse, leugenachtige getuigen staan tegen Mij op
1 Samuël 22:9, 10:
Een valse getuige, bij bijvoorbeeld David, was Doeg de Edomiet.
Psalm 35:11:
Wrevelige getuigen staan er op; hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij.
Psalm 35:14:
Iemand die in het zwart gaat, rouwt om zijn moeder = oude mens
Terwijl hij juist verblijd zou moeten zijn over de dood van opoe (= zijn
oude mens).
Die wrevel uitblaast.
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Saulus van Tarsen zegt hierover, dat dit kenmerkend is voor degenen die
onder de wet leven!
Handelingen 9:1, 2:
En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren,
ging tot de Hogepriester. En begeerde brieven van hem naar Damaskus,
aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg waren, vond,
hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar
Jeruzalem.

:13 Zo Ik niet had geloofd dat Ik het goede des HEEREN zou zien in het land
der levenden

:13 Zo Ik niet had geloofd…..
Als Ik geen vertrouwen gesteld had, in al hetgeen de HEERE gesproken en
beloofd had,
dan……
De vertalers hebben ingevuld: “dan ware Ik vergaan”.
Nu, dit mag dan voor ons zo zijn, maar niet voor de HEERE Jezus Christus.
Hij was er van overtuigd, dat Hij op grond van Zijn geloof, en op grond van
Zijn trouw aan het Woord des HEEREN, door God uit de dood zou worden
opgewekt.
Daar leefde Hij juist uit.
Hij zag op de vreugde, die Hem (via de Schrift), voorgesteld was geworden.
En juist daarom zou Hij het kruis verdragen en de schande niet achten.
(Hebreeën 12:2)
Als Hij Zich voor God zou willen vernederen, zou God Hem uitermate
verhogen. (Filippenzen 2)
Dit is daarmee ook onze garantie!
Dit is daarmee ons tot vertroosting!
Namelijk: dat er Opstanding is uit de dood!
Dat er Leven is na de dood.
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Dat ook wij Heerlijkheid van de HEERE zullen ontvangen, als wij de smaadheid en het kruis van Christus in dit aardse, tijdelijke leven, hebben willen
verdragen.
Het Goede
=
			
			
			
Land der levenden =

Nieuwe Verbond
Verlossing
Zoonschap
Beloofde erfenis; enz
Wat de HEERE en ons aangaat, is dit de hemel

:14 Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op
den HEERE.

:14 Wacht op de HEERE = Verwacht het van de HEERE
		

en zie niet op de omstandigheden

Jesaja 25:8 e.v.:
Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE, zal de
tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns Volks
van de ganse Aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken.
En men zal te dien dage zeggen:
Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig
maken.
Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en
verblijden in Zijn zaligheid.
Zijt sterk
2 Korinthe 12:9, 10:
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn Genade is u genoeg; want Mijn Kracht
wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn
zwakheden, opdat de Kracht van Christus in mij wone.
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden,
in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil; want als ik zwak ben,
dan ben ik machtig.
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Als we op de HEERE wachten en het alleen van Hem verwachten, dan zijn
we sterk.
Als wij het van de HEERE willen verwachten, dan zal Hij zal ons hart
versterken.
En aangezien ons hart de zetel is van ons geloof;
is het dus zo dat de HEERE ons geloof zal versterken.
Dan zal door geloof in het Woord Gods, ons geloof gesterkt worden en
toenemen. Als vrucht van de Geest. (Galaten 5:22)
Dus wacht op de HEERE, en verwacht het van Hem alleen.
En nog één keer terug naar de centrale tekst van deze Psalm.
Die voor de HEERE Jezus en voor Maria Magdalena van essentieel belang was.

:4

En ook wij zouden deze ene begeerte van den HEERE begeren.
Namelijk:
om in de praktijk van ons leven te zoeken en te bedenken de dingen die
Boven zijn, daar waar Christus is, zittende aan de Rechterhand Gods.
Dat we ons er elke dag van bewust zijn dat er alleen in de HEERE Jezus
Christus Leven is.
Dat de Hemel ons Thuis is.
Dat we in vrijmoedigheid zouden naderen tot de Troon Zijner Genade.
Omdat wij een Hogepriester hebben, Die onze zwakheden mede te hulp
komt en Die ook voor ons bidt.
Dat onze (eventueel moeilijke) omstandigheden hier op Aarde in het niet
vallen, vergeleken met al hetgeen ons in de HEERE Jezus Christus beloofd
en geschonken is.

Amen.
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