
Psalm 1  

plaats 1 en 2 zijn de inleiding op de 150 psalmen. 
Psalm 1 houdt een keuze in, een radicale keuze die niemand ten volle kan waarmaken. 

 

De goede weg gaat over God die oproept om consequent te leven. 
Het is een waarschuwing voor lauwheid. 
Recht doen aan ieder is streefdoel en voorwaarde tot geluk. 
Onrecht zal verwaaien!  

 

Drie groepen van kwaad naar erger: 
"Stukmakers": die rechtvaardigheid en integriteit stukmaken, bewust of niet 
"Overtreders": die doelbewust de harmonie en het geluk van anderen dwarsbomen 
"Spotters en beterweters": die zich meer achten en alles belachelijk maken 

 

Goed is verbonden leven met God  
               leven naar zijn geboden 
               Zijn woorden mijmeren, bepeinzen  

 

God is streng omdat Hij recht wil doen. 
Gods droom houdt geluk in voor ieder. 
Er zal verantwoording komen voor wie je bent. 

opbouw Vers 1: van gaan tot stil vallen. slecht 
Vers 2: de belangrijkste zin 
Vers 3: de boom zijn staan heeft toekomst. goed 
Vers 4-5: weg met de slechte 
Vers 6: toekomst goed en slecht 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Psalm 1  

symbool . De boom draagt vruchten, niet voortdurend maar op zijn tijd. 
. Het water is voedend, bewegend water, dat aanzet tot leven. inspirerend en krachtgevend. 
 

 

"Vol zegen" is het eerste woord. In psalm 2 is dat het laatste woord. 
Die zegen komt in vers 3 helemaal aan bod. 

 

Zijn richtingaanwijzers zijn: zorgen opdat ieder en alles geluk mag vinden. 
Je kunt maar zo leven als je dag in dag uit zoekt. 

 

Deze wetten overtreden is Gods verbondenheid schaden, niet enkel voor jezelf. 
Daarom moet onrecht geen kans meer krijgen en ongedaan gemaakt worden. 
Geboden zijn meer dan wetten. Het is wandelen met God, leven vanuit, door Hem doordrenkt, mogen 
groeien en bloeien. 

 

Alles gaat om beweging en stil vallen. 
Die de verkeerde weg gaat: beweging: gaan, staan, zitten, weg waaien, niets 
De goede weg: beweging: aanschouwen, staan, groeien en bloeien, de weg gaan met Gods nabijheid. 

 Geen liefde zonder rechtvaardigheid. 
Recht doen aan en niet schenden is zowel God dienen als de schepping. 

poëzie Parallellisme: twee zinnen na elkaar die elkaar versterken of het tegengestelde zeggen. 
Vb. v.1 om mee te gaan met een troep stukmakers, 
              op de weg niet staat van overtreders, 
Vb. v 6. Want de Nabije wil koesteren het levenspad van die rechtvaardigheid nastreeft. 
              De kronkelwegen van overtreders lopen op niets uit. 
 
 

 
 


