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Psalm 1: De weg tot lofprijzend geluk.                              paulhorbach 
 
 
A: De tekst van psalm 1. 
1 Welzalig de man die niet wandelt  
in de raad der goddelozen,  
die niet staat op de weg der zondaars,  
noch zit in de kring der spotters; 
2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,  
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 
3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,  
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,  
welks loof niet verwelkt;  
– al wat hij onderneemt, gelukt. 
4 Niet alzo de goddelozen:  
die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. 
5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht,  
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, 
6 want de HEER kent de weg der rechtvaardigen,  
maar de weg der goddelozen vergaat. 
 
Naar aanleiding van Psalm 1                                           okt. 2012   Paul horbach 
Gods woord voor Joden is de Torah (eerste vijf boeken van de bijbel). Ik vat de wet op als 'de 
woorden van God'. ZHaar openbaring.  
Vensters in het hart van God en in mijn hart. Aanraking.  
Gelukkig ben je als je vreugde vindt in die woorden.  
Als ik me dag en nacht in Gods woorden verdiept. 
Een psalm die voor mij radicaal overkomt en ook confronterend. 
Ik herinner me toen ik zo'n 10 jaar geleden ‘echt’ tot bewuste gerichtheid op de Heilige kwam 
vol was van Gods woord. Daarvoor ook wel, maar abstracter en afstandelijker. Weinreb. 
Nadenken aanvankelijk over Gods Woord, maar niet in hetWoord van de Heilige. Afstand.  
Daarna dus heel hongerig naar Gods Woord.  
Nu moet ik me er toch meer toe aanzetten. Ik heb ook ‘externe stimuli’ nodig. Anderen dus. 
Er is nog wel vreugde... Maar toch anders. Eerlijk is eerlijk, de vreugde die ik nu (soms) 
ervaar, snijdt dieper, is meer volwassen, meer gerijpt, ráákt. Maar toch mis ik die naïeve  
vreugde van toen.  
Ik  vraag me af waar die vreugde is gebleven. Het lijkt een beetje vergelijkbaar met verliefd 
zijn. Op Gods woord. Maar na een tijdje wordt het 'normaal'. Dan zijn er nog wel vlagen van 
opnieuw dat oude gevoel van verliefd zijn. Maar toch anders. Meer Liefde en dat is dieper en 
innerlijk rustiger dan verliefdheid. Verliefdheid is  poort tot Liefde. 
De overdenking, welgelukzalig ben je als je vreugde vindt in de wet van de Heilige, roept ook 
vragen bij me op. Laat ik het Woord, 'De Wet' eigenlijk wel echt toe in mijn leven? 
Zoek ik mijn vreugde in Zijn woord? Of betreed ik de weg van zondaars? Zit ik regelmatig 
met spotters aan tafel? Ga ik mee met hen die kwaad doen?  
Dat kun je meteen zwaar opvatten. Maar als deze tegenstelling gaat over vreugde vinden dan 
probeert de psalm mij vooral aan het denken te zetten over de bronnen van vreugde in mijn 
leven. Ik moet er werkelijk naar zoeken. Niet alleen tevreden zijn met ‘horen zeggen’. Vinden 
impliceert zoeken. Vind ik liever vreugde in andere dingen dan in Woord van de Heilige? In 
wat ik heb en bezit? Of in wat ik doe? Of in wat anderen over mij zeggen? Zijn dat de 
bronnen waaruit ik liever drink? Of zoek ik Gods stem, in de Schrift gegrift in mijn hart? 
Vind ik mijn vreugde in de Heilige?  In ZHaar Woord en Liefde.  



 2 

De weg van zondaars betreden is altijd weer heel dichtbij. Misschien zijn mijn wereldse 
vreugde (en dan bedoel ik niet dat je niet blij mag zijn met de dingen die je hebt) wel het 
betreden van de weg der zondaars, misschien ben ik ook schijnheilig en vertoef ik dikwijls in 
het huis der spotters.  
Wegen leiden ergens heen. Waarnaar leidt mijn weg? Naar de Heilige of naar de ‘dood’?  
Waarheen? 
 
NB Ondertaande meditaties zijn mede gebaseerd op overwegingen die ik vond op het internet, 
maar waarvan ik de vindplaats niet meer weet! 
 
Eerste meditatie 
- Het doen van het goede begint met het zich afwenden van het slechte. 
- Waarlijk, in het Gedenken van God vindt het Hart rust. 

Vers 1 
De psalm begint met "Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen".  
Welgelukzalig met de betekenis van gelukkig, rijk, te prijzen.  
De raad van de goddelozen wandelt, die is niet consistent, richtingloos.  
‘Staan op de weg van de zondaren’ . Hebreeuwse betekenis voor zonde is ‘het doel missen’. 
Merk dan op dat je een zonde kunt begaan zonder dat je je daarvan bewust bent of zonder 
dat je daar iets aan kan doen.  
Zonde en goddeloosheid hebben wel hetzelfde gevolg, namelijk verwijdering van God.  
Zo zien we in het eerste vers achtereenvolgens wandelen, staan en zitten.  
En zo gaat het met zonde: eerst komen we er langs, dit is niet altijd te voorkomen. Maar we 
moeten er dan niet bij blijven staan want dan vervallen we makkelijk zelf tot zonde; we gaan 
er bij zitten. 

Vers 2  
spreekt over het zich verheugen in de Torah van de Heilige (hier wordt de vierletterige 
Naam van God gebruikt) en dat dag en nacht. 

Vers 3 
heeft het over een boom die is geplant aan waterbeken, in het meervoud. Dit doet denken 
aan een andere rivier die zich splitste, de rivier in het paradijs.  
Genesis 2:10: En een rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; en werd 
van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden.  
Dit vers geeft dus het beeld van een boom geplant in het paradijs.  
Verder wordt er gesproken over planten, in het Hebreeuws (ShaToeL; Shin-Tav-Vaw-Heh), 
dus eerst ontwortelen en opnieuw planten. Zo gaat het met de mens, met mij dus ook: die 
mag worden herplant en dan zal alles wat hij onderneemt, gelukken, slagen en gedijen. Dus 
afkeren (‘haten’) en toekeren (‘liefhebben’) 

Vers 4  
wordt gesproken over de goddelozen die door de wind constant worden voortbewogen. 
Gaan waarnaar de wint waait. Onstandvastigheid. 

Vers 5 
zegt dat zij niet zullen bestaan in het gericht. Niet bestaan is in het Hebreeuws (Lo 
YaKoeMu; Lamed-Aleph Yod- Koph- MeM- Wav)). Dit is taalkundig verwant met (Kam; 
Koph-Mem) dat opstaan betekent. Dit doet denken aan het oordeel in Openbaringen over 
de goddelozen. De goddelozen zullen niet opstaan in dat gericht maar ze (be)staan wel voor 
de Rechter. 

Vers 6 
God (YHVH) kent de weg van de rechtvaardige. Het hier gebruikte woord (YoDeA; Yod-
Wav-Daleth-Ayin)) betekent kennen maar wordt in Genesis vooral gebruikt in de betekenis 
van ‘gemeenschap hebben met’. Intiem nabij zijn. Nabijer is niet mogelijk. God kent ons, Hij 
lijdt ook met ons mee. De goddelozen raken echter de weg kwijt, zo staat het er letterlijk. 
God is in die weg niet nabij. De figuurlijke betekenis hiervan is dat ze ‘de dood in gaan’, in 
de zin van ‘hun leven is zonder vrucht. 
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Tweede mediatie 
 
De gelukkige mens. 

Ps.1:1 Welzalig is de mens…… 
Mooier had het boek Psalmen niet kunnen beginnen;  
En het einde van het Psalmboek is ook zo mooi!  

Ps.150:6 Alles wat adem heeft, loof de HEER. Alleluja! 
 
Het hele boek Psalmen zit dus ingeklemd tussen het woord ‘Welzalig’ (ook dikwijls vertaald 
met Gelukkig. Ikzelf vind welgelukzalig het beste vertaald) en het woord ‘Alleluja’. Dat is 
veelzeggend.  
Want wanneer je zò welgelukkigzalig bent, kan het niet anders of je eindigt met het woord 
‘alleluja’, wat de betekenis heeft van ‘de Heilige prijzen’. Wanneer je in de ware zin van het 
woord gelukkig bent, ga je als vanzelf God prijzen.  
God heeft onze lofprijzing niet nodig, maar de mens heeft het nodig om God te prijzen.  
Geluk is niet compleet zonder overvloedige lofprijzing van de bron van dat geluk. 
En dáárom prijzen wij de Heilige! 
 
Het Hebreeuwse woord voor welzalig is AShRY (Aleph-Shin-Resh-Yod). Het woord is 
afgeleid van het werkwoord ‘ashar’ dat de betekenis heeft van ‘rechtop gaan, rechtuit gaan, 
voortgaan, voortgang boeken, rechtzetten, oprichten, rijk, gelukkig prijzen, gezegend prijzen, 
gezegend zijn’. Welgelukzalig worden heeft dus mee te maken dat je rechtop loopt, vooruit 
gaat, gezegend wordt, te prijzen bent.  
Psalm 1 geeft aanwijzing hoe dat gebeurt.  
AShRY heeft getals waarde  511. Dat komt overeen met de getalswaarde van het 
Hebreeuwse woord MeM- Taw- Nun- Yod- Heh-Vaw, hetgeen betekent Geschenk van Yah. 
Yah is een Godsnaam (corresponderend met Chockmah, Wijsheid, genadige en gunnende 
kant van de Boom des Levens) . Welgelukzalig zijn en de Heilige lofprijzen is altijd een 
geschenk, dus genade van God! 
 
Wat wij niet moeten doen! 

Ps.1:1  Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de 
weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. 
Volgens  psalm 1 kunnen wij pas gelukkig worden wanneer wij bepaalde dingen niet doen 
door ze als het ware in Bijbelse termen te ‘haten’.  
a) niet wandelen in de raad der goddelozen. 
b) niet staan op de weg der zondaars. 
c) niet zitten in de kring der spotters. 
Dit is samenvattend: het niet eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. 
 

Niet wandelen in de raad der goddelozen. 
Ps.1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de 

weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. 
 
Het Hebreeuwse woord voor ‘raad’ is ‘etsah’ (Ayin-Tsade-Heh) (en dat woord heeft de 
betekenis van advies, raadgeving, doel, bedoeling, plan; in de kern: een bepaald 
denkpatroon) De psalm geeft ons het dringende advies om geen deel te hebben aan 
denkpatronen van goddeloze mensen. Een groot probleem omdat wij opgroeien in een wereld 
waarin het denken niet gericht is op het (gaan) kennen van God. Dit profane, dikwijls 
egocentrisch denken is in strijd met de waarheid van Gods Woord en leidt ook ondanks alle 
mogelijk goede bedoelingen tot verdeeldheid en niet tot geluk, welzaligheid. 
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Niet staan op de weg der zondaars. 
Ps.1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de 

weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. 
Aansluitend op het vorige: ik doe wat ik denk, en vervolgens worden mijn daden een 
gewoonte; dan wordt deze gewoonte een levenspatroon waar ik moeilijk van los kan 
komen. Dat is: afgekeerd zijn van God. Daarom spreekt Ps.1:1 achtereenvolgens over de 
raad der goddelozen, de weg der zondaars en de kring der spotters. Als je deze weg 
bewandelt, leidt dat tot niets, tot de dood (zie Ps.1:6).  
 

Niet zitten in de kring der spotters.  
Ps.1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de 

weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. 
Het Hebreeuwse woord voor ‘kring’ is ‘MoVShaB’ (Mem-Vau-Shin-Beth) dat afgeleid is van 
het werkwoord ‘YaShaB’ en dat heeft de betekenis van ‘wonen’. Zitten in de kring der 
spotters betekent dus eigenlijk dat je in hun midden woont. Wanneer ik de weg van de 
goddelozen ga,  ga ik uiteindelijk ‘wonen’ in het huis van spotters.  
Het niet gericht zijn op de Heilige (dat is zonde) dringt heel geleidelijk tot diep in mijn wezen 
door. Ik ben dan thuis in de wereld en ook helemaal van de wereld.  
 
 
Psalm 1 maakt duidelijk, dat wij - om werkelijk gelukkig te worden - het denkpatroon (raad) 
van de wereld moeten gaan ‘haten’, het levenspatroon (weg) van de wereld leren ‘haten’, en 
we moeten het thuiszijn (kring) in uitsluitend de wereld leren ‘haten’.  
Haten: daar niet op gericht zijn. 
Maar even vurig moeten we ook leren om Gods Woord lief te hebben. 
 
Wat wij moeten leren liefhebben! 

Ps. 1:2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,  
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 
De Psalm zegt dat er twee dingen zijn die ik wél moet doen:  voortdurend diep in mijn hart het 
Woord van de Heilige gedenken. 
Ik moet dus volledig (in al mijn ‘denken’ en ten alle tijde) gericht zijn om welgelukzalig te 
worden opdat anderen door de Heilige aangeraakt kunnen worden.  
Voor het vinden van dit geluk moet ik  twee dingen doen. 
a) Vreugde gaan vinden in de wet van de Heilige. 
b) Mediteren over de wijzingen van de Heilige. 
Samenvattend: dat is eten van de Boom des Levens. 
 

 Welgevallen (= vreugde) gaan vinden in de wet van de HEER. 
1) Geloof ik dat de Bijbel het Woord van God is? Dus dat de Schrift is geopenbaard? 
2) Geloof ik werkelijk dat dit boek het belangrijkste boek is dat ik kan lezen? 
3) Waarom heb ik dit boek niet helemaal gelezen??? 
Ik geloof dat de Bijbel het geopenbaarde woord van God is, maar toch heb ik de Bijbel nog 
nooit helemaal uitgelezen. Vind ik wel welgevallen in het lezen van de Bijbel? Twijfel of 
zekerheid? Niet willen erkennen? 
 
Mediteren over en in de wet van de Heilige. 
Ps.1:1-2 Gelukkig de mens die ……vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept 
in Zijn wet, dag en nacht.  
Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor ‘zich verdiepen’ is ‘YHagah’ ( 
Yod -Heh-Gimmel-Heh) de volgende betekenissen heeft: kreunen, grommen, uiten, 
overleggen, mompelen, overpeinzen, plannen maken, spreken. De meest gebruikte 
betekenis is mediteren. Het geheim van meditatie is juist dat ik door het nadrukkelijk kauwen 
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op het woord van God, het geestelijk voedsel, zoveel mogelijk Gods Woord laat spreken. Het 
gaat in de verste verte niet om snelle antwoorden want ik ontvangt uit een levende 
stromende bron. 
Zuivere meditatie is als eten van de boom van het Leven in het paradijs (volgende vers) 
terwijl intellectuele studie alléén (dus ongeïnspireerd)  het gevaar loopt uit te lopen op het 
eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Luisterend naar de stem van de Heilige in 
mijn hart; dan mag ik het hemelse manna ontvangen precies dat geestelijk voedsel dat ik op 
dat moment nodig heb. Dit is het grote geheim van dagelijkse meditatie in het woord van 
God. In dit vers wordt de godsnaam YHVH gebruikt. 
Het Woord van de Heilige hoor ik  in de meditatie van de Schrift omdat die woorden ook in 
mijn hart zijn gegrift. De Woorden spreken dus niet van buiten mij in mij, maar van buiten èn 
in mij. 
 

Dag en nacht mediteren. 
Ps.1:1-2 Gelukkig de mens die ……vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in 
Zijn wet, dag en nacht.  
Maar hoe kan ik nu mediteren als ik slaap?  
Precies hier tussen de dag en de nacht ligt de scheidslijn tussen studeren over het woord 
van God en er in mediteren; het verstand kan namelijk alleen overdag actief zijn omdat we 
dan wakker zijn. Hopelijk geïnspireerd! Maar meditatie is een activiteit van mijn hart . Dat 
gaat 's nachts ook door terwijl ik slaap. Want meditatie is een activiteit die plaatsvindt in mijn 
hart, in de kern van de ruimte die ik ben. Maar dit zal pas het geval zijn wanneer meditatie 
een belangrijke plek overdag heeft gekregen, want wanneer ik niet overdag mediteer, 
bestaat er geen proces dat 's nachts een vervolg krijgt. Dit kan iedereen denk ik zelf ervaren. 
 
De weg tot een vruchtbaar leven. 
Ps. 1:3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,  
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,  
welks loof niet verwelkt;  
– al wat hij onderneemt, gelukt. 
Psalm 1 noemt hier de ‘beloningen’ van een meditatief leven: 
a) de belofte van een ware naam  (boom die geplant staat bij stromend water) 
b) de belofte van vruchtbaarheid (een leven vol van goede gaven voor anderen) 
c) de belofte van gelukken.  
 

De belofte van een ware naam.  
Ps.1:3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen.  
Door te eten van de Boom des Levens in het Paradijs word je als het ware die Boom.  Word 
ik  zoals ik als geschapen mens bedoeld bent door de Heilige. ik ontvang dan mijn ware 
spirituele naam. De hemelse waterstromen voeden de boom die ik ben, mijn ware gestalte, 
tot een levende boom waarvan de kruin reikt tot in de hoogste hemelen en die diep 
geworteld is in de aarden.  Symbool van een unieke brug zijn tussen Hemelen en Aarden.   
 

De belofte van vruchtbaarheid. 
Ps.1:3  Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,  
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,  
welks loof niet verwelkt;  
Deze vrucht voor anderen en voor de schepping komt ‘vanzelf’ omdat niet ik de zaaier ben, 
maar de Heilige zelf. Ik mag helpen de grond rijp te maken voor de Boom die HZij plant in 
‘mijn’ grond en de vruchten komen wanneer dat in Zijn/Haar plan nodig is, ook al herken ik 
deze zelf misschien niet. Alleen HZij kent mijn weg (vers 6) Ik hoef me dus dan geen zorgen 
te maken over de betekenis van mijn leven, over de vrucht van ‘mijn’ Boom.  
 

 De belofte van gelukken. 
Ps.1:3 – al wat hij onderneemt, gelukt. 
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Als ik aldus beeld en gelijkenis mag worden van de Heilige, dan is het ZHaar Wil en niet mijn 
wil die alles wat wordt ondernomen, bepaalt.  Omdat mijn leven dan Zijn bedoeling 
weerspiegelt, zal ook alles gelukken wat wordt ondernomen. Hoe onmogelijk de opdrachten 
ook lijken, HZij is het die doet, niet ik. Gideonverhaal. En voor de Almachtige Heilige is niets 
onmogelijk. Mijn handen zijn dan instrumenten in ZHaar Handen.  
 
Het lot van de onrechtvaardige mens. 
Ps.1:4-6 4 Niet alzo de goddelozen:  
die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. 
5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht,  
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, 
6 want de HEER kent de weg der rechtvaardigen,  
maar de weg der goddelozen vergaat. 
Wat moet ik tenslotte nog zeggen over het leven van een mens die deze weg niet 
bewandelt? De goddeloze mens is een mens die zich niet aan de aanwijzingen van God 
houdt. Hij acht zichzelf maatstaf in en van zijn leven. Hij zit op de stoel van de spotter. Alles 
wat hij doet is alleen maar uiterlijke schijn, ijdelheid, vergankelijk. Hij is als kaf d.w.z. het lege 
omhulsel van een graankorrel.  In zijn leven kan de Heilige zaaien. Niet dat de Heilige niet 
wil, maar omdat de grond niet is bereid. Daar herken ik me ook duidelijk in. 
Ook als de zondaar zich in de ogen van de mensen houdt aan het Woord van God, wordt hij 
ontmaskerd in de kring van de rechtvaardigen. Maar wanneer hij (dus ik) zich bekeert, is er 
ook en altijd voor hem een weg naar het leven. Het  leven van de goddelozen, de zondaars 
en de spotters is essentieloos. Alleen de essentie is eeuwig en onvergankelijk.  
De Heilige kent alleen de weg der rechtvaardigen. Kennen is liefhebbend nabij zijn. Alleen 
met die Weg is HZij intiem verbonden. 
Het laatste woord is vergaan, in het hebreeuws ThaBD (Tav-Aleph-Beth-Daleth) De 
getalswaarden zijn: 400-1-2-4) . 4 en 400 hebben te maken met manifestatie, met 
verschijnen van leven.  AB betekent: Vader en Tav: Kruis. 
Het laatste woord ‘vergaan’ (van het leven van de goddelozen en zondaars) zegt ons dus dat 
in deze levens (manifestaties) de Heilige (Vader) zelf lijdt (Kruis). Misschien dat HZij het is 
die zo dreigt te vergaan?  
 
Opvallend is ten slotte dat het eerste woord van de psalm met een Aleph begint (eerste 
letter van het Hebreeuwse alfabet) en het laatste woord met de letter Tav (laatste letter van 
het Hebreeuwse alfabet) 
Daar is vast nog van alles bij op te merken. Maar dat is voor een andere keer. 


