
Korte inleiding op de Psalmen 

  

& 

 

Vier vragen bij Psalm 1. 



Korte inleiding op de Psalmen. 

 

‘Alles wat over Mij geschreven 

staat in de Wet van Mozes en de 

profeten en Psalmen.’ 
 

 (Luk. 24:44) 



• Psalm 1 
 

•  Begint met  

    ‘welzalig’. 

•  Wet. 

•  De perfecte  

    Mens. 

•  Zegen. 

•  Voorbereiding. 

• Psalm 2 
 

•  Eindigt met    

    ‘welzalig’. 
 

•  Profetie. 

•  Koning der     

    koningen. 
 

•  Oordeel. 
 

•  Ontmoeting. 



1. Het je het voorwoord al 

gelezen? 

 

Twee mensen, twee wegen,  

twee bestemmingen. 

De mens die God zegent. 

De mens die God oordeelt. 

Psalm 1:1-6 



Wil je door God gezegend zijn? 

  

Vraag je dan af wat jouw 

antwoord is op de volgende  

drie vragen. 

 



2. Ben je afgezonderd? 

 

 

Psalm 1:1 



‘Ik heb hun uw woord gegeven en de 

wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet 

uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de 

wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de 

wereld wegneemt, maar dat Gij hen 

bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de 

wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. 

Heilig hen in uw waarheid; uw woord is 

de waarheid.’ (Joh.17:14-17) 



‘En toch staat ongeschokt het hechte fundament 

Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en: Een 

ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de 

ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet 

alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar 

ook van hout en van aardewerk, en wel deels met 

eervolle, deels met minder eervolle bestemming; 

indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal 

hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, 

geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere 

goede taak gereed. (2 Tim.2:19-21) 



3. Waaruit bestaat jouw voeding? 

 

 

Psalm 1:2 



‘Groeit op in de kennis en genade 

van onze Heer Jezus Christus.’ 

 

(2 Petr.3:18) 



 

‘En verlangt als pasgeboren kinderen 

naar de redelijke, onvervalste melk, 

opdat gij daardoor moogt opwassen 

tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, 

dat de Here goedertieren is.’ 

(1 Petr. 2:2) 

 



4. Zit je aan het water? 

 
 

Psalm 1:3 



‘Wie in Mij gelooft, gelijk de 

Schrift zegt, stromen van levend 

water zullen uit zijn binnenste 

vloeien.’ 
 

(Joh.7:38) 



‘De rechtvaardige zal groeien als een 

palmboom, opschieten als een ceder 

van de Libanon; geplant in het huis 

des HEREN groeien zij in de 

voorhoven van onze God; zij zullen 

in de ouderdom nog vrucht dragen, 

fris en groen zullen zij zijn.’  

(Psalm 92:13-15) 



De mens die door God  

geoordeeld wordt. 

 

Psalm 1:4-6 



‘Omdat het vonnis over de boze daad niet 

aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der 

mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen, 

daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch 

lang leeft. Nochtans weet ik, dat het de 

godvrezenden wel zal gaan, omdat zij voor Hem 

vrezen; de goddeloze daarentegen zal het niet 

welgaan en hij zal zijn levensduur niet verlengen 

als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. 

(Prediker 8:11-13) 



‘Als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen 

en het evangelie van onze Here Jezus niet 

gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig 

verderf, ver van het aangezicht des Herenbij de 

openbaring van de Here Jezus van de hemel met de 

engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij 

straf oefent over hen, die God niet kennen en het 

evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. 

Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver 

van het aangezicht des Heren. (2 Thes.1:7-8) 


