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INLEIDING 

Psalm 104 is een prachtig lied. 

Het bezingt Gods grootheid aan de hand van Zijn schepping. Het staat dan ook 

bekend als 'scheppingspsalm'. 

Veel uitleggers zien hier één voor één alle scheppingsdagen in beschreven. 

En we zingen deze psalm vaak op biddag of dankdag voor gewas en arbeid, 

vooral vers 8: 

‘Al wat er in uw grote schepping leeft 

wacht, HEER, op U, tot Gij hun voedsel geeft. 

Ontsluit G' uw hand, zij zamelen de gaven 

waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven. 

Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood, 

stof worden zij weer in der aarde schoot. 

Maar d' adem van uw Geest brengt hen tot leven: 

het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.’ 

 

Toen ik hem laatst weer eens helemaal door-zong, zag ik er ineens nog een andere 

dimensie in. Hieronder geef ik een verslag van mijn ontdekking. Doe je mee?  

[Let op: het gaat hier verder over de onberijmde psalm. Ik ga niet de hele psalm 

uitputtend bespreken, maar je kunt beter wel eerst de hele psalm lezen, om te 

kunnen volgen wat ik zeg over de details die me opvielen.] 

 

 

BESCHRIJVING VAN DE INHOUD 

 

Laten we per perikoop de inhoud nagaan. 

I.  

a. Ik wil de Heere van harte loven! 

(lofprijzing:) HEERE, mijn God, wat bent U groot en luisterrijk! 

b. (tot de toehoorders:) Kijk omhoog en let op de elementen: licht, water, 

wolken, vuur, wind; 

ze staan God ter beschikking als Zijn instrumenten en dienaren. 

II.  

a. Zie daaronder de aarde: onwankelbaar staat ze daar. 

En de zee; de golven die als een kleed de diepte ervan bedekken. 

b. ... Ja, die zee. Die heeft een geschiedenis: 

Eens heeft ze tot boven de bergen gestaan, 
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maar, HEERE, U hebt ze daarna haar grenzen aangewezen, 

en ze zullen niet nóg eens de hele aarde overdekken. 

III. Let er eens op, hoe prachtig dat water nu functioneert! 

o Die ingeperkte wateren: bronnen, beken, rivieren; die zijn er om de 

dieren te drenken. 

o En het water van boven: de regen; die bevochtigt de aarde, zodat alles 

groeit en bloeit. 

IV. Gras en koren, wijn en olie zijn door God aan de mensen gegeven, 

om hun leven te onderhouden en mooi te maken. 

- Bomen en bergen bieden een woning aan vogels en wilde dieren. 

V. - Zon en maan geven de tijden aan, waar mens en dier zich naar richten, zodat 

elk van hen z'n eigen 'domein' heeft. 

VI. (lofprijzing:) HEERE, hoe geweldig is dat alles, wat U gemaakt hebt! 

Wat schittert daarin Uw wijsheid! De aarde is vol van uw schepselen. 

Om van de zee nog maar te zwijgen ...  

Al die schepselen zijn afhankelijk van U: als U Uw hand opent, worden ze 

verzadigd; als U Uw gezicht verbergt, sterven ze. En als U Uw Geest uitzendt, 

komt de schepping opnieuw tot leven. 

 

VII. 

a. (proclamatie:) Gods heerlijkheid blijft eeuwig, 

en Hij heeft alle reden tot vreugde over wat Hij gemaakt heeft. 

Zijn heerlijkheid is geweldig: de aarde beeft al bij zijn aanraking! 

b. (gelofte:) Zolang ik leef zal ik psalmen zingen voor mijn God! 

c. (blij vooruitzicht:) Eens wordt het helemaal goed: 

dan zullen er op aarde zelfs geen zondaars meer zijn. 

d. (lof; herhaling van de openingszin:) Loof de HERE, mijn ziel. Halleluja! 

 

DE STRUCTUUR 

Psalm 104 heeft (net als sommige andere psalmen) een 'ring-structuur': 

Je kunt drie 'ringen' of 'schillen' aanwijzen rondom een uitvoerige kern: 

a. In de buitenste schil zie je tweemaal de opwekking (Ia en VIId) ‘Loof de Heere, 

mijn ziel!’ [de tweede keer voorafgegaan door: (VIIb) levenslang wil ik 

psalmzingen!] 

b. In de tweede schil (als je 'even' de zin over de zondaars buiten beschouwing 

laat): de lof op Gods grootheid, 



(Ib) die de elementen tot Zijn dienaren maakt, (VIIa) die de aarde maar hoeft 

aan te raken of ze beeft. 

c. In de volgende schil: (II) hoe de watermassa's door God bedwongen zijn en 

(VI) hoe alles wat leeft afhankelijk is van Gods actieve bemoeienis. 

In deze derde schil zie je het ware de infrastructuur voor de dagelijkse gang 

van zaken in de schepping. 

d. En de organisatie van dat dagelijkse patroon wordt bezongen in het grote 

middenstuk (III-V). 

Samengevat: 

 Ia Loof de Heere 

o Ib Gods grootheid 

 II de infrastructuur 

 III-V de organisatie 

 VIIa de infrastructuur 

o VIIa Gods grootheid 

 Viid en VIIb Loof de Heere 

 

EEN PAAR OPVALLENDE STRUCTUURELEMENTEN 

[Nu volgt een nogal 'technische' paragraaf (ik bedoel: niet zozeer moeilijk, maar wel 

zakelijk). Toch nodig ik je uit de details even stuk voor stuk in je Bijbel na te gaan. 

Want hoe prozaïsch het ook lijkt, híer kijk je in de 'werkplaats' van de dichter, en 

langs deze weg nader je het hart van de psalm]. 

Vier opvallende elementen vond ik (en die brachten mij, in combinatie met elkaar, tot 

mijn ontdekking): 

- het onderwerp van de psalm; 

- de afwisseling tussen Hij en Gij; 

- de tijd; 

- en, aan het slot, dat plotselinge opduiken van de goddelozen en zondaren. 

a. Het onderwerp van de psalm 

God staat in elke perikoop voorop: HEERE mijn God, Gij zijt zeer groot’, 

‘Hij heeft’, ‘Hij zendt’, ‘Hij doet’, ‘Hij heeft’, ‘Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE!’, 

‘De heerlijkheid des HEREN zij tot in eeuwigheid’. 

 

Dat is een duidelijke aanwijzing: het onderwerp van de psalm is niet zozeer de 

schepping of de aarde, maar God! 



Alles wat er genoemd of beschreven wordt, is er om Hem en dankzij Hem. 

Oftewel: ‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. 

Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.’ (Romeinen 11 : 36). 

b. Afwisseling tussen 'Gij' en 'Hij' 

Na de aanhef (‘Loof de Here, mijn ziel’) wordt God Zelf aangesproken, 

maar al in vers 2 gaat het over in ‘Hij', en dat blijft zo in een groot deel van de psalm. 

Alleen wordt het weer even ‘Gij’ in vers 6 tot 9, vers 20 en vers 24-30. 

Bij vers 1 en 24-30 ligt dat voor de hand: na zijn rondgang door de natuur breekt de 

dichter uit in een rechtstreekse lof op Gods grootheid en wijsheid. 

Maar ook 6-9 en 20 springen er zo uit. Daar kom ik straks op terug. 

c. De tijd 

Vrijwel de hele psalm gaat over wat God nu doet. Liever gezegd: wat Hij de hele tijd 

al doet: Hij beschikt koninklijk over de elementen en is doorlopend actief bezig om 

de aarde te onderhouden, met alles wat erop leeft. 

Hierop zie je twee grote uitzonderingen: de verzen 6-9 en 33-35. 

Die gaan niet over het heden, maar over resp. het verleden en de toekomst (die ga ik 

straks nader bekijken). 

En nog twee ‘kleine', elk maar één vers lang: 5 en 19. Die gaan over de twee 

dimensies voor ons leven: ruimte en tijd, 

God heeft ze eens gemaakt, om vastheid te geven aan het hele leven op aarde. 

Je kunt ervan op aan. Onwankelbaar. 

d. De goddelozen en zondaars 

- Maar wat doen die goddelozen aan het slot van dit stralende lied, als het ware uit 

de lucht gevallen? 

Voelt dit niet als anti-climax, storend element? 

 

 

WAT IS DE BOODSCHAP VAN DE PSALM? 

 

Zoals gezegd: begin en eind van de psalm geven duidelijk aan: 

het draait allemaal om Gods majesteit, heerlijkheid, luister (I, VII). 

 

Kijk maar naar Zijn werken: hoe mooi Hij alles gemaakt heeft; hoe goed Hij die hele 

machtige schepping van Hem bestuurt, en hoe Hij al Zijn schepselen (in het bijzonder 

mens en dier) geeft wat ze nodig hebben. 



Die werken vormen het grootste deel van de psalm. (II - V) 

Ze hebben allemaal tot doel: ons te brengen tot aanbidding. (VI) 

En die aanbidding brengt je nog weer verder. 

Want de climax (VII) is dat je - door zo in geloof naar Gods schepping te kijken - 

iets gaat zien, doorzien, wat je wel niet rechtstreeks kunt zien, maar waar je gewoon 

niet omheen kunt: Gods eeuwige kracht en goddelijkheid (zie Romeinen 1: 20) 

Maar als je heel nauwkeurig leest, zie je nog een andere lijn lopen. 

Ik bedoel niet een verborgen boodschap ofzo, maar een tweede lijn, die de eerste 

versterkt en nóg voller maakt. 

Net zoals je soms ziet bij de regenboog. Je weet wel: als de contrasten heel scherp 

zijn - de zon heel fel, de wolken heel donker - dan zie je onder de grote boog een 

tweede verschijnen. Minder opvallend, maar toch. 

 

 

DE REGENBOOG 

 

Eigenlijk is deze psalm de regenboog. Ik bedoel: niet alleen vertoont de structuur 

twee lijnen die bij elkaar horen en elkaar versterken. 

Ook is de boodschap van deze psalm dezelfde als de boodschap van de regenboog. 

 

Lees om te beginnen nog eens goed de tweede perikoop (IIb). 

Ik heb me er een beetje over verbaasd, dat in de commentaren bij de verzen 6-9 

vooral naar Genesis 1 verwezen wordt, en niet naar Genesis 6-9, naar de zondvloed. 

Dat komt misschien doordat men het 'schema' van de scheppingsdagen zoveel 

mogelijk heeft willen terugvinden in de psalm. 

Maar ik denk dat je eenvoudig niet om die zondvloed heen kunt. 

In twee opzichten niet. 

a. In de eerste plaats omdat de woorden van de psalm er te duidelijk aan herinneren. 

Je zíet de wateren boven de bergen staan, en weer terugvloeien op Gods bevel. 

Hij heeft ze (sindsdien!) grenzen gesteld, die ze nooit meer overschrijden zullen. 

Kijk maar naar de regenboog! En kijk maar naar Gods belofte daarbij: 

Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, 

zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle 

vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft 

te verderven. (Zie ook de context: (Genesis 9: 8-17) 

Nee, wij weten niet precies hoe de aarde er uit gezien heeft voor de zondvloed. 
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Nergens in die eerste hoofdstukken van Genesis gaat het over bergen, bijvoorbeeld. 

Maar het wordt - ook uit wetenschappelijk onderzoek - steeds duidelijker dat er 

gigantische krachten ingewerkt hebben op de aarde. 

En heel veel verschijnselen op aarde en in de aarde zouden verklaard kunnen worden 

uit de zondvloed. Het is zelfs waarschijnlijk, dat de aarde er juist door de zondvloed 

heel anders uit is gaan zien: 

‘De bergen rezen op, de dalen daalden neer 

op de plaats die U ervoor bestemd had.’ (Psalm 104: 8) 

b. Hoe dan ook - dat in de tweede plaats -, de aarde zoals wij die kennen, en zoals die 

er tot het eind van de geschiedenis zal zijn, dat is de aarde van ná de zondvloed. 

Hoe het precies was voor de zondvloed, weet ik niet. Maar de aarde van nu - na de 

zondvloed - wordt, naar Gods belofte, beheerst door de kringloop van zaaiing en 

oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht (Genesis 8: 22). 

De dichter kijkt ernaar vanuit een dubbel perspectief (de dubbele regenboog): 

- de aarde zoals die geschapen is 

- én de nieuwe situatie na de zondvloed. 

Bij het eerste perspectief horen bijvoorbeeld de zon en de maan (vs 19) (zie Genesis 

1: 14-19), bij het tweede hoort vs. 9, maar ook de verwijzing naar de seizoenen (vs. 

28-30). 

En hij wil vooral laten zien: in beide gevallen heeft God de regie: De aarde staat 

niet vanzelf vast: God is het die haar ooit eens op haar fundament geplaatst heeft (vs 

5). 

Hij geeft de grond onder onze voeten, de leefruimte voor al zijn schepselen. 

En die wankelt niet. Nu niet, en nooit. En het wordt niet zomaar vanzelf nacht: God 

‘beschikt de duisternis’ (vs. 20). Hij is het die eens de hemellichamen gemaakt heeft, 

zon en maan. 

Hij markeert daarmee voor ons dag en nacht, maanden en jaren: de tijd, kader voor 

ons leven.  

En ook zij blijven in functie. Altijd. 

Hij is het ook die bijvoorbeeld zorgt voor de oogst (vs.14-15). 

Maar binnen dat door Hemzelf geschapen kader van ruimte en tijd op aarde. 

 

GODS ‘DEUGDEN’ 

Dus: inderdaad, een psalm over Gods almacht. 

Maar als je goed kijkt, zie je dat het hier over nog een hele reeks andere 

eigenschappen of deugden van God gaat. 
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De Nederlandse Geloofsbelijdenis noemt er een aantal in artikel 1: 

‘Hij is eeuwig, niet te doorgronden (...), volkomen wijs, rechtvaardig en goed, en een 

zeer overvloedige bron van al het goede.’ 

Hij is wijs. Daarover gaat perikoop VI (vs. 24-30): 

‘Hoe talrijk zijn uw werken, o Heere, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt ...’ 

 

Hij is trouw. Trouw aan de belofte aan Noach na de zondvloed (vs. 9). (Zie ook mijn 

artikel Gods trouw in de Bijbel.) 

‘U hebt (de wateren) een grens gesteld, die zij niet zullen overgaan: 

zij zullen de aarde nooit meer bedekken.’ (Genesis 9: 14-15) 

Hij is een zeer overvloedige bron van al het goede. Zie weer VI (vooral vs. 27-30). 

‘Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.’ 

En Hij is rechtvaardig. Dat vind je vooral aan het eind van de psalm (vs. 35). 

‘De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen niet meer zijn.’ 

 

DE GODDELOZEN ZULLEN NIET MEER ZIJN 

Is dat niet vreemd? 

Een psalm vol met lof en aanbidding voor Gods goedheid ... en plotseling, op de 

valreep, die zondaren en goddelozen. 

Ik heb er een hele tijd over nagedacht. Heel logisch lijkt het niet. 

Maar bij nader inzien, na bovenstaande analyse, denk ik het te begrijpen: 

De dichter, helemaal vol van bewondering voor Gods werken, beseft - juist na het 

uitroepen van al die glorie - dat het leven op aarde nog niet volmaakt is. 

Dat de zonde in alle onderdelen van de schepping doorvreet en dat niet iedereen 

Gods lof zingt. 

Eens, in de tijd van Noach, was het zelfs zo erg, dat God de aarde helemaal heeft 

moeten schoonmaken: Alle zondaars, alle goddelozen kwamen om in de vloed. 

Alleen Noach en de zijnen, acht zielen, heeft Hij in de ark bewaard. 

Zij mochten opnieuw beginnen. God sloot een verbond met de aarde, en met hen. 

Een nieuw begin. Nieuw leven. De zondvloed was, zo bezien, een zegen voor de 

aarde. Geen wonder dat ze een plek gekregen heeft in Psalm 104. 

Maar ook Noach en de zijnen droegen de zonde met en in zich mee. Dat is wel 

gebleken in de loop van de geschiedenis. 

Eens, aan het eind van de geschiedenis, zal God de aarde definitief reinigen. Niet door 

water, maar door vuur. 

‘Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan 

en de elementen brandend vergaan, 
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en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.’ 

‘Maar wij verwachten overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 

aarde, waar gerechtigheid woont.’ (2 Petrus 3: 10,13). 

Dat wist de dichter van Psalm 104 nog niet zo precies. Maar hij mocht er toch al van 

profeteren (vgl. 1 Petrus 1: 10-12). 

Dus: waarom die zondaren op deze plek in de psalm, juist als de dichter naar 

woorden zoekt om God op het hoogst te loven? 

Omdat hij beseft: 

Pas als zonde en goddeloosheid verleden tijd zijn, 

als niemand meer de vreugde verstoren kan, 

kan mijn lof en mijn vreugde volkomen zijn. 

Want dán pas zal de heerlijkheid van de HERE 

echt de hele aarde vervullen. 

Voor eeuwig. 

 

Een paar Bijbelgedeelten, om in de komende tijd te lezen en te overdenken: 

Genesis 1  

Zó is het begonnen. En zie, het was zeer goed … 

Vallen er nog speciale dingen op, in het licht van Psalm 104? 

Genesis 6  

Zó grondig ging het mis! Het berouwde de Heere dat Hij de mens 

op de aarde gemaakt had. Niet omdat andere schepselen iets fout 

gedaan hadden, maar omdat wij mensen dat prachtige sieraad 

bedorven hadden, kwam de vloed.  

Genesis 8: 15 - 

9: 17 

Een nieuw begin! Vergelijk zelf dit Bijbelgedeelte eens met Psalm 

104. Wat zeggen deze teksten over de manier waarop wij moeten 

omgaan met God, met elkaar, met deze wereld? 

Deuteronomium 

20 

In een wereld waarin oorlogen plaatsvinden, een wereld waarin zelfs 

‘de oorlogen des Heren’ gevoerd moesten worden, gaf God regels 

om de hardheid en meedogenloosheid ervan te verzachten. Zelfs in 

zulke barre omstandigheden is Hij vooral op vrede uit, en op een 

schepping waarin het leven goed is. Zoek in dit hoofdstuk de 

elementen die dat aantonen. 

Romeinen 8: 18-

30 

De schepping is, met ons, onderworpen aan de vergankelijkheid, 

maar zal bevrijd worden. Kun je voorbeelden van die dienstbaarheid 

noemen? Wat zal er veranderen? 

2 Petrus 3: 1-13 

Nooit meer een zondvloed, nee. Maar wél een oordeelsdag. Als 

onze Heere Jezus Christus terugkomt, op de wolken. En dan komt er 

een nieuwe, en nu werkelijk volmaakte aarde, maar door het vuur 

heen. Beangstigend? 
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Openbaring 21: 

1-22: 5 

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde …’: wat is er, in dit 

visioen dat de Heere aan Johannes toonde, herkenbaar en wat is er 

helemaal anders? 

Verlang je daarnaar? 
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