
Psalm 1  

De grote lijn van het boek Psalmen 

1. Psalm 1-41 de mens ‘wording’ Genesis. Dit boek wordt afgesloten met aanbidding en twee 

keer Amen 

2. Psalm 42-72 volk Israël Exodus. Dit boek wordt afgesloten met aanbidding en twee keer Amen 

3. Psalm 73-89 Heiligdom; relatie God en mens. Leviticus. Dit boek wordt afgesloten met 

aanbidding en twee keer Amen 

4. Psalm 90-106 Israël en andere volken. Mens buiten God heeft geen hoop. Numeri. Dit boek 

wordt afgesloten met aanbidding en Amen, Halleluja 

5. Psalm 107-150 God en Zijn Woord. Deuteronomium. Dit boek wordt afgesloten door vijf 

lofprijzingen en Halleluja 

 

Opbouw Ps. 1 

1 de rechtvaardige en zijn voorspoed (1-3) 

2 de wetteloze en zijn tegenspoed (4-5) 

3 twee wegen en het doel (6) 

A Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, 

B die niet staat op de weg van de zondaars, 

C die niet zit op de zetel van de spotters, 

D maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en 

nacht overdenkt.  

D’ 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 goed 

gelukken. 

C’ Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind 

wegblaast. 

B’ Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de 

gemeenschap van de rechtvaardigen. 

A’ Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. 

Want (1) hij zal zijn als een boom (2), geplant aan waterbeken (3), die zijn vrucht (4) geeft op 

zijn tijd (5), waarvan het blad niet afvalt (6); al wat hij doet, zal goed gelukken 

Mattheüs 7: 20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. 

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Een praktijk voorbeeld 

Genesis 13: 10 En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; 

voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de 

hof van de HEERE, als het land Egypte. 11 Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en 

Lot trok naar het oosten; en zij werden van elkaar gescheiden. 12 Abram woonde in het land Kanaän; 

en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. 13 De mannen van 

Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE. 



Genesis 19:1 De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom 

zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter 

aarde. 

Psalm 1 als blauwdruk voor de rechtvaardige 

 Wat zijn de werkwoorden in 1-3? 

 Wat is het gevaar van het leven in een seculiere wereld? 

 Hoe breng je: en Zijn wet dag en nacht overdenkt in de praktijk? Zie ook Deut. 17: 14-20 

 Waarom wordt de rechtvaardige met een boom vergeleken? 

 Welke verantwoordelijkheid heeft de boom? 

 Die vrucht geeft op zijn tijd wat houdt dit voor ons leven in? 

 de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf Welk beeld schetst dit? Herkenbaar? 

 Eva zag, Lot zag. Is zien een zondige handeling? 

 Waar ligt het gevaar?  

 Spreuken 3: 5-7 Hoe breng je dat in de praktijk? 

 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen… wat  bekent kent?  

Verzoekingen 

Bedreigingen algemeen Gemeenten Jezus’ verzoeking in de woestijn 

economisch Levensonderhoud 

 Voedsel 

 Merk van het beest 

 Pergamum Op 2: 17 

Steen tot brood 

Antw. Deut 8: 2-4 

bescherming afdwingen Ps 91: 

11-12 

 Nicolaïten 

 Bileäm  

Tinne van de tempel 

Antw. Deut 6: 16 

Wereldse macht 

Ontlopen van lijden 

Jezus of Satan 

 Izebel 

 Diepten van Satan 

ZONDER LIJDEN koning 

“Laat deze drinkbeker….” 

Antw. Deut 6: 13 

Zie ook de reactie van Eva op verleidingen 


