
PSALM 1 
Eline Moerman-Vreugdenhil 

 

Zie je hem voor je, die man? 

Eerst loopt hij een eindje met hen op, die lui uit ‘de wereld’, wat onwennig omdat hij 

wel beseft dat ze er ‘andere opvattingen’ op na houden. Maar af en toe denkt hij 

verrast: hé, zo gek nog niet wat ze daar beweren; daar kan ik best nog wat van leren. 

Dat gevoel wordt steeds sterker: bar interessant eigenlijk, hun kijk op het leven! 

Op een gegeven moment blijft de groep staan. Zij vinden hem blijkbaar ook erg de 

moeite waard; hij mag zijn zegje doen en zij reageren er positief op. 

Een kwartiertje later zie je hen zitten, in een kring. Hij ook; hij is in hun kring 

opgenomen, hij is één van hen, en hij praat, lacht en spot met hen mee. 

Tussen haakjes: er komt nog een kring voor in deze psalm, in vers 5: de gemeenschap 

van de rechtvaardigen. Nou, de man die opgenomen is in de kring van de spotters, 

krijgt in déze gemeenschap geen poot aan de grond; hij wordt door allen weerlegd 

(vgl. 1 Korinthe 14: 24). 

Dat is het ene plaatje. Daar tegenover staat die andere man: 

Hij is bezig met Gods wet (een ander woord voor de Bijbel van toen), hij studeert daar 

met plezier in en denkt erover na. 

Waarom wordt hij 'welzalig' genoemd? 

Hij leeft. En hoe! Kijk maar: hij wordt vergeleken met een groene boom, die niet 

zonder water zal komen te zitten: hij staat aan het water, een beek ofzo. Zie je hem 

daar staan in de loei-hete zon? En toch is er geen dor blad aan te bekennen! Je kunt 

er van op aan dat je er in de herfst appels (of peren, of wat voor andere vrucht dan 

ook) aan kunt vinden. Heerlijk! 

Als je een Bijbel hebt met tekstverwijzingen (erg handig!), zie je waarschijnlijk een 

tekstverwijzing onder Psalm 1: Jeremia 17: 5-13. 

Lees dat gedeelte eens. Je ziet er hetzelfde beeld als in deze psalm, en ook een kale 

struik. Zie je hoe dood hij is? Zelfs als er regen komt, merkt die struik dat echt niet. 

In de psalm wordt die struik niet genoemd. In plaats daarvan worden de goddelozen 

met een ander beeld getekend: kaf dat door de wind wordt weggeblazen. Net zo 

doods ... nutteloos ... 

Wat heb je nodig om niet zulk kaf te worden, of zo'n kale struik? Wat is dat stromend 

water uit Psalm 1? Wat is dat levende water uit Jeremia 17 :13? Hé, dat is een 

bekende uitdrukking: levend water. Jezus is die bron (zie o.a. Johannes 4: 14 en iets 

verderop in Johannes 7: 37-44). Als je Hem afwijst, wordt je in de aarde geschreven, 

staat er in Jeremia 17: 13 bij. En dat gebeurde ook: kijk maar eens: Johannes 8: 1-

11 (een dag nadat Jezus had geroepen dat je voor levend water bij Hem moet zijn).  
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Laten we deze Bijbelgedeelten met elkaar in verband zien! 

Dan ontdek je dit: die rechtvaardigen uit Psalm 1 drinken van dat levende water dat 

Jezus geeft. Zij zijn bezig met wat God belangrijk vindt. En dat is precies wat Jezus 

ook verkondigde: zoek eerst Gods Koninkrijk! In het Oude Testament én in het 

Nieuwe Testament is dat dé kern! 

Ik word blij van het slot van Psalm 1: God kent de weg van wie rechtvaardig is. Maar 

de weg van de goddelozen vergaat. Dorre struiken gaan vanzelf dood. Kaf zie je ook 

vanzelf niet meer. 

Wat een grote tegenstelling zie je in deze psalm: twee wegen. Er is geen derde weg! 

Hmm … ik weet wel wat ik wil. Ik wil leven. En dus geen dorre struik, geen kaf zijn. 

Maar een groene boom, geplant aan Gods waterstromen. 

 


