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Zalig hij, die in dit leven 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
hij, die door de nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop in ‘t hachelijkst lot 
vestigt op de Heer, zijn God. 
 
‘t Is de Heer, wiens alvermogen 
‘t groot heelal heeft voortgebracht; 
die genadig uit de hoge 
ziet, wie op zijn bijstand wacht, 
en aan elk, die Hem verbeidt, 
trouwe houdt in eeuwigheid. 
 
Prijs de Heer met blijde galmen, 
gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
‘k zal, zolang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan zijn lof; 
‘k zal, zolang ik ‘t licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied! 
 



 2 

 
 
 

In verband met de vakantietijd ontvangt u deze maand een ander 

‘broodje’ dan anders. We hebben gekozen voor een overdenking 

van Psalm 84. We hopen dat u als lezer er net als destijds de 

hoorders, steun, bemoediging maar bovenal Gods zegen door zult 

ontvangen. 

 

 

Psalm 84 
(Woord op Zondag) 

______________________________________________ 
 

1. Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de 

kinderen van Korach. 

2. Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!  

3. Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de 

voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den 

levenden God. 

4. Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, 

waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, 

mijn Koning, en mijn2God! 

5. Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U 

gestadiglijk.  

6. Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de 

gebaande wegen zijn. 

7. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zijn 

Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. 

8. Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal 

verschijnen voor God in Sion. 

9. HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter ore, 

o God van Jakob!  

10. O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws 

gezalfden. 



 3 

11. Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik 

koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan 

lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. 

12. Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal 

genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, 

die in oprechtheid wandelen. 

13. HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U 

vertrouwt. 

 
Het is een psalm voor de opperzangmeerster. Er staat ook dat het 

een psalm is voor de kinderen van Korach. Het lijkt wel of dat 

hetzelfde is, maar voor wie is die psalm nu? Voor de 

opperzangmeester of voor de kinderen van Korach? Ik denk voor 

alle twee. De opperzangmeester is degene die de zang leidde, 

misschien zouden we kunnen zeggen de koorleider of de 

voorzanger. En de kinderen van Korach kunnen we beschouwen als 

het koor, de zangers.  

 

Die kinderen van Korach nemen een heel merkwaardige positie in. 

Toen God de Israëlieten uit Egypte verlost en veilig door de Rode 

Zee geleid had, zijn er verschillende gelegenheden geweest op de 

weg naar het hun beloofde land waarbij ze opstandig waren, 

mopperden en als het ware God verzocht hebben. Eén van die 

gelegenheden is de opstand van Korach, Dathan en Abíram 

geweest. (Num.16) Korach wordt als eerste genoemd. Korach was 

een Leviet en dus verbonden aan de dienst aan God in het 

heiligdom. Dat was een voorrecht. Dat hadden zij die behoorden tot 

de stam van Aser, Gath of Ruben niet. Alleen zij die behoorden tot 

de stam van Levi hadden dat voorrecht, maar Korach was niet 

tevreden met zijn positie. Hij meende recht te hebben op meer. We 

lezen in Numeri 16:3: “En zij vergaderden zich tegen Mozes, en tegen 

Aäron, en zeiden tot hen: Het is te veel voor u, want deze ganse 

vergadering, zij allen, zijn heilig, en de HEERE is in het midden van hen; 

waarom dan verheft gijlieden u over de gemeente des HEEREN?” Zij 

zeiden dus als het ware: “Mozes en Aäron, jullie kunnen nu wel 

denken dat jullie een bijzondere positie hebben, maar denk erom 

dat wij net zo goed heilig zijn en voor God net zoveel betekenen, 
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wij hebben dezelfde rechten, wij kunnen ook wel offeren.” De 

positie van de twee leidslieden die God gebruikte om zijn volk te 

leiden, werd dus betwist bij dit oproer van Korach, Dathan en 

Abíram. Welnu, God zelf heeft de oproerlingen gestraft en Mozes 

heeft tegen de Israëlieten moeten zeggen: “Wijkt toch af van de tenten 

dezer goddeloze mannen, en roert niets aan van hetgeen hunner is, opdat 

gij niet misschien verdaan wordt in al hun zonden”. (Num.16:26)  En in 

vers 32 lezen we vervolgens dat de aarde zich heeft geopend en 

dat ze levend in de afgrond zijn gedaald met allen die bij hen 

hoorden. Daar hoorden de kinderen van Korach dus ook bij. Die 

waren dus eigenlijk opgeschreven, genoteerd tot een onmiddellijke 

strafoefening door God. Maar Mozes had gezegd: “wijkt van hen” 

en daar hebben kennelijk kinderen van Korach naar geluisterd. Ze 

hebben zich los gemaakt, alhoewel het hun vader betrof, ze hebben 

geluisterd naar het woord van Mozes en toen God geoordeeld 

heeft, zijn zij niet omgekomen. Korach wel, maar zij niet. 

 

Hebben we hier eigenlijk ook niet een beeld van de mens in zijn 

hoogmoed? In zijn ‘zich verheffen’ tegen God? Korach heeft gezegd 

dat de hele vergadering heilig was en de duivel heeft tegen Eva 

gezegd dat ze als God wezen zou wanneer ze zou eten van de 

vrucht van de boom die in het midden van de hof was. (Gen. 3:3-5) 

God naar de kroon steken, ligt aan het begin van alle zonden die in 

de wereld zijn en binnen de christenheid kan het dan gebeuren dat 

er zijn die ook niet bereid zijn te aanvaarden dat God ons leidt door 

een grote Leidsman. Bij Israël waren dat twee mannen, Mozes en 

Aäron, de ene had het karakter van een vorst in Israël, de andere, 

zijn broer, was de hogepriester. Als u die twee samenvoegt, krijgt u 

een koning en een priester en dat is nu precies wat de Heer Jezus 

is: Koning en Priester, beide. En het is door Hem dat God de 

verlosten leidt. Maar het kan gebeuren dat er onder hen die zich 

christen noemen, zijn die zich verheffen tegen de leiding door 

Degene die God gegeven heeft als een Leidsman ten leven. Die het 

niet aanvaarden dat er Eén is die over ons te gebieden heeft, dat er 

Eén is die onze weg bepaalt, dat er Eén is die ons bij God 

vertegenwoordigt: Jezus Christus, de Koning en Hogepriester. En 

God kan het niet aanvaarden als de mens meent de positie van de 
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Heer Jezus te kunnen aantasten, als de mens meent in zijn 

vermetelheid te kunnen treden in de plaats van Gods geliefde Zoon, 

die Hij heeft aangewezen als Leidsman en Heiland voor allen die in 

Hem geloven. Wel geschikt dus om een beeld te geven van wat de 

mens van nature is. In opstand tegen God en nadat hij kennis van 

het heil heeft ontvangen (ik wil nu niet zeggen nadat hij bekeerd is 

geworden), op de hoogte is van de waarheden die God ons in 

Jezus Christus en door de Schrift heeft geopenbaard, zich dan toch 

weet te verzetten tegen het gezag en de positie die God alleen aan 

de Heer Jezus gegeven heeft. 

 

Er zijn dus kinderen van Korach geweest die hebben geluisterd en 

met de oproerling niet te maken wilden hebben, hoewel hij hun 

vader was. Ze hebben geluisterd naar Mozes en zijn door genade 

gespaard voor het oordeel. Nu, dit zijn de zangers. Dat is wel mooi. 

Wie zijn zangers? Zij die de meeste reden hebben om te zingen. 

Wie hebben de meeste reden om te zingen? Natuurlijk zij die 

verlost zijn. Als je weet van heil en verlossing, dan heb je reden om 

te zingen en om te juichen. Wanneer je echter niet alleen verlost 

bent en weet hebt van het heil, maar bovendien omgekeerd 

daaraan voorafgaand eigenlijk opgeschreven was voor het meest 

ernstige oordeel, is de reden om te zingen alleen nog maar vele 

malen groter. En dat was nu juist de positie van de kinderen van 

Korach. Maar dat was ook  onze positie. We hebben hier dus een 

geweldige tegenstelling. Het is niet zo dat we verlost of gebracht 

zijn tot het heil uit een neutrale positie. Dat we gewoon mensen 

waren die op aarde leefden,  die het niet slecht, niet goed hadden 

gedaan, gewoon neutraal, maar dat het God behaagd heeft ons 

veel zegen te geven in Jezus Christus. Nee, zo is het niet. Wij 

waren bestemd ten oordeel. Wij gingen onze ondergang tegemoet. 

Dat hing als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. 

Onontkoombaar. Door ons verzet tegen God, onze 

ongehoorzaamheid, onze zonden, onze weigering het gezag van 

God in ons leven te erkennen, waren wij opgeschreven ten oordeel. 

Maar God heeft ons lot omgewend, Hij heeft ons door genade 

gespaard voor zover we in  geloof de Heer Jezus hebben 

aangegrepen. Niet de Leidsman ten leven hebben afgewezen, maar 
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Hem juist hebben aangegrepen als de Enige die in staat was (Die 

door God ook was aangewezen) om tot ondergang genoteerden op 

de eeuwige weg ten leven te leiden. We hebben door genade de 

Heer Jezus mogen aangrijpen en daardoor zijn wij tot in eeuwigheid 

bestemd tot zangers.  

 

Het kan best zijn dat u niet zo goed kunt zingen, maar als we straks 

in de hemel zijn, als we ons eindstation eenmaal bereikt hebben, 

als God ons thuisgebracht heeft, dan zullen wij allemaal een hele 

goede stem hebben en samen het hemelkoor vormen. Er wordt in 

de hemel gezongen door hen die verlost zijn en de kinderen van 

Korach zijn daar wel een heel geschikt beeld van. Het is heel 

bijzonder dat zij van wie we weten dat het oordeel hen in het 

bijzonder bedreigde, nu juist de zangers in het heiligdom zijn 

geworden.  

 

Maar die kinderen van Korach hebben een opperzangmeester. Ik 

zou me kunnen indenken dat de opperzangmeester degene is die 

de meeste reden heeft om te zingen. Dat moet dan degene zijn die, 

nòg beter dan de kinderen van Korach, weet wat verlossing is. Dan 

zal zijn zang nog welluidender zijn en meer diepgang en inhoud 

hebben. Wie kan dat nu wezen? Is dat niet een prachtig beeld van 

Hem die als geen ander weet wat verlossing is. U en ik en vele 

anderen die de Heer Jezus als hun Heiland mogen kennen en 

weten wat verlossing is, zijn niet verlost uit het oordeel maar van 

een dreigend oordeel. (Natuurlijk zijn we vrijgemaakt van de macht 

van de zonde [Rom.6:22] en zijn we verlost van onze zonden en 

getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. [Gal.1:4]) Maar geen 

van ons heeft het oordeel ondervonden. Dat dreigde en zou 

onafwendbaar gekomen zijn als onze Heer en Heiland niet aan het 

kruis voor onze schuld geboet had. Daarom en daarom alleen kon 

de Heer Jezus zelf zeggen dat wie in Hem gelooft niet in het 

oordeel komt. (Joh.3:18)  Wij komen niet in het oordeel omdat Hij in 

het oordeel is geweest. En als u en ik, zoals de kinderen van 

Korach, kunnen zingen omdat we weet hebben van de verlossing 

en niet in het dreigend oordeel zijn omgekomen, dan is er toch nog 

altijd Eén voor wie het oordeel geen dreiging is gebleven, maar Die 
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het oordeel in zijn volle omvang ondervonden heeft. Dat is de Heer 

Jezus zelf. Hij is Degene die in het gebed in de hof van 

Gethsemané de Vader gevraagd heeft of de beker van de toorn van 

God aan Hem voorbij kon gaan, maar eraan toegevoegd heeft: “niet 

Mijn wil maar Uw wil geschiede”. Hij heeft voor zich gezien dat God 

over Hem zou laten komen al wat rechtvaardig over ons had 

moeten komen. Al wat onze zonden als het ware God genoodzaakt 

hadden om over ons te brengen, is op Hem afgekomen. Hij heeft tot 

God gebeden en Hij is beangst geweest zodat zijn zweet werd als 

grote druppels bloed. (Lukas 22:39-44) Hij heeft de volle omvang 

van Gods oordeel gekend en geweten wat dat betekende. U en ik, 

wij kunnen zingen van verlossing, maar peilen of beseffen wat het 

oordeel dat ons bedreigde inhield, doen we niet. We kunnen er iets 

van vermoeden, er iets van begrijpen, maar de volledige omvang 

beseffen we bij lange na niet. Dat heeft de Heer Jezus wel 

volkomen beseft, en toch heeft Hij gezegd: “Uw wil geschiede” en is 

Hij doorgegaan en heeft het alles verdragen. Daarbij denk ik niet in 

de eerste plaats aan de zweepslagen toen ze Hem geselden, niet 

aan de doornenkroon die ze op zijn hoofd geplaatst hebben en 

waar ze op geslagen hebben met een rietstaf zodat de doornen in 

zijn huid drongen. Ook niet aan de pijn en de marteling van de 

spijkers door zijn handen en zijn voeten en de benauwdheid tijdens 

het hangen aan het kruis. Nee, ik denk nu aan de benauwdheid van 

zijn ziel toen de zon haar glans verborgen heeft en Hij in drie uren 

van duisternis van God verlaten is geweest en zoals in Psalm 42:8 

wordt getuigd, alle baren en golven, de stromen van Gods toorn 

over Hem zijn heengegaan. Dat heeft Hij ondervonden en Hij is 

Degene die niet alleen verlossing kent, maar Hij is Degene die 

verlossing uit het oordeel kent, een oordeel dat Hij tot de volle 

diepte heeft gepeild, waar Hij volkomen is ingegaan, tot en met het 

graf; de dood. Zoals we weten is Hij eruit verlost. In de brief aan de 

Hebreeën lezen wij in hoofdstuk 5:7: “Tijdens zijn dagen in het vlees 

heeft hij met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen 

geofferd aan Hem die hem uit de dood kon verlossen, en hij is verhoord 

om zijn godsvrucht...”. Hij is verhoord omdat Hij op God vertrouwd 

heeft en God heeft Hem uitgeholpen uit deze diepe diepte en heeft 

Hem heerlijkheid, eer en een plaats aan zijn rechterhand gegeven 
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en als de kinderen van Korach kunnen zingen en reden hebben om 

te zingen omdat ze weten wat verlossing is, dan is er een 

Opperzangmeester, de Heer Jezus zelf, die nog beter weet wat 

verlossing is. Die nog beter kan zingen dan wij het allemaal met 

elkaar kunnen doen en Hij is de koorleider.  

 

Is dat niet een prachtige gedachte? We staan er op de 

zondagmorgen nog wel eens bij stil aan de hand van de 

beschrijvingen uit het boek Openbaring dat we Gode lof zullen 

zingen wanneer we in de hemel zijn. We zullen God en het Lam in 

liederen prijzen, maar wat is het een prachtige gedachte dat de 

Heer Jezus in een grote gemeente God zal prijzen. Dat Hij als het 

ware als eerste de lofzang zal inzetten en dat wij Hem zullen 

bijvallen. Hij is de grote Opperzangmeester. Als er Eén is die weet 

waar Hij het over heeft als God in een lied wordt geprezen om Zijn 

verlossing, om Zijn heil, dan is het de Heer Jezus. Hij is de overste 

Leidsman en de Voleinder des geloofs. (Hebr.12:2) Hij is ook de 

Opperzangmeester.  

 

Het eerste wat hier in dit lied tevoorschijn komt is dat de woningen 

van de Heer der heirscharen liefelijk zijn. Dat is niet een notitie die 

er zomaar in staat, dit krijgt in deze psalm nog meer accent. Kijkt u 

maar naar vers 4: “Zelfs vindt een mus een huis, een zwaluw een 

nest,....” en dan komt er een vraag die niet opgeschreven is maar er 

wel onuitgesproken in verborgen zit: waar heb ik zo’n huis, waar 

heb ik een veilig plekje? Het antwoord is: “bij Uw altaren”. De derde 

gelegenheid waarbij dit accent krijgt is vers 5: “Welgelukzalig zijn zij 

die in Uw huis wonen.” En vervolgens in vers 11: “..één dag in Uw 

voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het 

huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der 

goddeloosheid.” De liefelijkheid van de woning Gods krijgt in deze 

psalm dus zeer beslist een accent. “Hoe liefelijk zijn Uw woningen o 

HEERE, der heirscharen!” 

 
U weet allemaal wel wat het betekent om een eigen plekje te 

hebben, een eigen huis, een eigen woning. Het hoeft geen bezit te 

zijn maar toch de plaats waar je woont, waar je je veilig voelt. Als je 
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lang van huis geweest bent, is het goed thuiskomen, al is het nog 

zo prettig geweest. Kinderen kennen dat ook heel sterk. In de 

meest eenvoudige momenten; nadat de school is uitgegaan of 

nadat ze uit spelen zijn geweest. Thuiskomen, jezelf kunnen zijn, je 

veilig voelen, je welkom weten, weten dat er van je gehouden 

wordt.   

Ook in een breder verband is dit waar. We kunnen in het leven heel 

veel dingen meemaken. Er kan ons van alles overkomen. Het is niet 

altijd mooi weer op de levenszee. Er kunnen stormen zijn en ook in 

ons eigen hart kan het stormen. We worden soms danig heen en 

weer geslingerd. Dan hebben we behoefte aan een ankerplaats of 

aan een veilige haven. Een thuis waar we veilig zijn. We kunnen 

kennis nemen van al het gedoe in de wereld om ons heen, de 

houding van de mensen en van alles wat verandert en er verandert 

veel. Als je jong bent valt dat misschien niet zo op, maar als je 

ouder wordt merk je dat. Heel veel dingen die in het verleden vast 

stonden staan nu niet meer vast. Normen die heel normaal waren, 

waar helemaal niet over gepraat hoefde te worden omdat niemand 

die betwistte, worden nu overboord gegooid. Geldt niet meer. En zo 

kunnen we doorgaan. Dan kunnen we ons wel eens afvragen waar 

we nu vastheid en zekerheid kunnen vinden. Waar heb ik nu een 

thuis waar ik me niet hoef af te vragen hoe alles nu werkelijk is? 

Waar zullen we dat thuis vinden in ons leven? Waar is die 

veiligheid, waar is die zekerheid? Of we nu jong, ouder of oud zijn, 

we hebben allemaal behoefte aan zo’n ankerplaats, een plaats 

waar ons levensscheepje zich vast kan leggen, waar het niet meer 

heen en weer geslingerd wordt door wind en storm. Waar zou je die 

plaats vinden? Het antwoord vinden we hier in vers 2: “hoe liefelijk 

zijn Uw woningen. o HEERE der heirscharen!“ Er is voor allen één veilige 

plaats: de plaats waar God woont. Ja, de plaats waar God woont, 

maar hoe zou een mens met een zondige natuur bij God wonen en 

hoe zou een mens met zijn zonden bij God binnen kunnen komen? 

Nee, dat kan niet. Een mens kan niet zomaar bij God binnenkomen. 

We weten echter dat het door de Heer  Jezus mogelijk is geworden. 

Hij is de deur. God nodigt zondaren uit om door Jezus Christus tot 

Hem te komen. Gereinigd door Zijn bloed is ieder mens, is iedere 

zondaar welkom bij God en vindt bij Hem geopende vaderarmen en 
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een veilig thuis. Daar vinden we in het vierde vers ook iets van 

terug,  maar daar komen we nog aan toe. Een rustplaats voor onze 

ziel, een plaats waar alles zeker en vast en niet in beweging is, 

waar niet alles aan de mode onderhevig is en om de zoveel jaar 

totaal verandert. Zo’n plaats vinden we bij onze God.  

“Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!”  

 
De psalmist zegt vervolgens: “Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van 

verlangen, naar de voorhoven des Heeren; mijn hart en mijn vlees roepen 

uit tot den levenden God.” Let wel: de levende God. Het is niet een 

gedachte, een idee waar we ons zoet mee houden. Het is niet 

alleen maar een overtuiging,  een levensvisie, een geheel van 

richtlijnen om je leven in te richten, waar we houvast aan hebben. 

Nee, het is Iemand. De levende God! Er zijn vele godsdiensten op 

aarde en ze hebben allemaal hun kenmerken, hun vele 

voorschriften en ze wijzen allemaal een bepaalde weg, maar wij 

mogen door Gods genade door Jezus Christus tot Iemand gebracht 

zijn. We zijn gebracht tot een Vader, we zijn thuis gebracht. Dat is 

het grote voorrecht dat we mogen kennen wanneer we door de 

Heer Jezus vrede met God gekregen hebben. Dan zijn we tot de 

Vader gebracht, thuis gebracht bij Hem die ons liefheeft met een 

eeuwige liefde. Wat een geweldig voorrecht is het als je als het 

ware het standpunt kan en mag innemen zoals de profeet Habakuk 

dat heeft gedaan. We lezen zijn profetie niet vaak, maar zijn 

profetie heeft zo’n prachtig einde. Het is geen vrolijke profetie om 

te lezen; er wordt gesproken van ramp en oordeel. Hij zegt dan ook 

in vers 16 van het laatste hoofdstuk (3): “Als ik het hoorde zo werd 

mijn buik beroerd; voor de stem hebben mijn lippen gebeefd; verrotting 

kwam in mijn gebeente, en ik werd beroerd in mijn plaats.” Dat klinkt niet 

zo fris en zo bemoedigend. Maar dan komt vers 17:  “Alhoewel de 

vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat 

het werk des olijfsbooms liegen zal...” (Hij bedoelt dat er geen vrucht 

aan zal komen, dat het teleurstellend zal zijn.) ”... en de velden geen 

spijze voortbrengen; dat men de  kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat 

er geen rund in de stallingen wezen zal; Zo zal ik nochtans in den HEERE 

van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils. De 

Heere HEERE is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, 
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en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester 

op mijn Neginôth.”  

Is dat niet mooi? Iemand die ellende kent, die God als profeet een 

opdracht heeft gegeven om van moeilijke dingen te profeteren, 

keert aan het eind terug tot een rustplaats voor zijn hart, ondanks 

alle tegenslag, moeite, verdriet, zorgen en nood. En dan moet hij 

zeggen: ik kan nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Hij is 

mijn sterkte. En dat wijdt hij dan als het ware aan de 

opperzangmeester. Als een lied dat de opperzangmeester kan 

overnemen om te zingen.  

Nu, dat is wat wij ook mogen kennen. Ruwe stormen mogen 

woeden, alles om mij heen zij nacht. God mijn God zal mij 

behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Maar dat niet alleen, 

Hij wil ons als een Vader in zijn woning, in zijn gemeenschap, in 

zijn nabijheid, in zijn tegenwoordigheid, de rust en de vrede geven 

waar onze ziel zo’n behoefte aan heeft. We hebben een levende 

God, niet een gedachte, een idee, een veronderstelling, maar we 

mogen weten dat er Eén is die ons met Zijn hele hart liefheeft: de 

levende God! 

 

Dan krijgen we dat bekende vierde vers: “Zelfs vindt de mus een huis, 

en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt,....” We 

kennen allemaal wel een vogelnestje. De kleintjes voelen zich daar 

veilig. De ouders gaan op jacht en als ze dan met voedsel 

terugkomen en de kleintjes horen hun wiekslag, of misschien wel 

een lokroep, dan komen de kopjes omhoog en gaan de bekjes 

open. Ze kunnen dan tevoorschijn komen want wat kan ze 

gebeuren als die grote sterke vogel daar bij hen is? Nou zo’n plekje 

kent een vogel, maar nu wij. Waar vinden wij nu onder alles wat er 

in dit leven is rust? We hebben bij vers 2 al overdacht dat voor ons 

zo’n plaats is in de woning van God. Maar hier specificeert de 

psalmist die plaats: “bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning 

en mijn God!”  
 
Waarom die altaren? Dat is eigenlijk een heel merkwaardige 

uitdrukking. Als je bij Israël naar het heiligdom ging dan kwam je 

inderdaad in de voorhof een altaar tegen. Dat was het eerste wat je 
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zag, maar dat altaar was nu niet iets om je op je gemak te stellen, 

want daar brandde dag en nacht het vuur. En bij vuur kun je beter 

ver weg blijven. Dat is gevaarlijk. Nee, dat was niet gevaarlijk, dat 

was juist hun veiligheid, want dat vuur dat daar dag en nacht 

brandde, sprak van het offer dat daar gebracht was, het brandoffer 

dat daar verbrand werd. Het was een getuigenis van het offer dat 

God zelf zou brengen, dat later gekomen is zoals we weten toen Hij 

zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus, voor ons offerde op het kruis van 

Golgotha opdat er een grondslag zou zijn voor genade en 

ontferming voor schuldige mensen. Daar getuigde dag en nacht het 

brandende vuur op het altaar van. Hoe zou een Israëliet tot die 

heilige God kunnen naderen, hoe zou hij met vrijmoedigheid zonder 

angst en beven de voorhof binnen gaan, daar waar dat huis Gods 

was? Hoe zou hij dat kunnen doen, zich bewust van het feit dat hij 

mens was met vele fouten, gebreken en zonden? Dat kon hij doen 

omdat hij bij zijn binnenkomst in het huis van God tot zijn 

geruststelling dat altaar als eerste tegenkwam waar altijd het vuur 

brandde en dan wist hij dat daar ‘s morgens het morgenbrandoffer 

was gebracht; de grondslag waarop God in hun midden kon wonen 

en ook de grondslag waarop hij tot God mocht komen.  

 

Ook wij mogen dat kennen. Wanneer wij in de spiegel kijken en 

weer geconfronteerd worden met onze eigen persoon, met al onze 

gebreken en gekkigheden, met ons kleingeloof, onze zwakheden, 

onze struikelingen, dan kunnen we ons afvragen hoe het mogelijk is 

dat God met ons te doen wil hebben. Is het wel helemaal waar dat 

God een Vader wil zijn, wil blijven zijn voor iemand zoals ik? Dan 

komt er het woord van deze psalmist: bij uw altaren. Daar is de 

veilige plaats. Die plaats die net als het kruis van de Heer Jezus 

getuigt van hetgeen God heeft gedaan door Jezus Christus. Daar 

spreekt het huis Gods van. Als we eens boven in de hemel zijn 

wordt ons in het midden van de troon een Lam getoond, staande 

als geslacht. Staande als geslacht, alsof het gisteren gebeurd is. 

Daarmee wijst God ons erop dat alles gedaan is, alles volbracht is 

wat nodig was tot onze verlossing, tot onze reiniging. De zonden 

zijn niet meer. God heeft ze weggedaan door het bloed van Jezus 

Christus en we mogen rustig in die woning Gods verkeren. Zeker 



 13 

wetende dat er een hechte basis, een hechte grondslag is in het 

offer van Jezus Christus. Bij uw altaren. Zoals een mus in zijn nest 

een veiligheid vindt en ook een zwaluw zijn jongen veilig neerlegt, 

zo mogen wij weten dat er een veilige plaats voor ons is, een 

schuilplaats bij God, in Gods eigen woning op grond van het feit dat 

daar het altaar is, Jezus Christus, op grond van het feit dat Hij het 

offer gebracht heeft waarmee Hij voor ons een eeuwige veiligheid 

geschapen heeft. Het offer van de Heer Jezus, dat wat Hij heeft 

gedaan, is onze garantie, is onze veiligheid waar God nooit op 

terug zal komen. Al wat nodig is, is volbracht. Telkens weer als we 

zien op Hem die daar voor ons aan het kruis is gestorven, mogen 

we opnieuw weten dat er een eeuwige veilige schuilplaats voor ons 

is achter het bloed van het Lam. Een schuilplaats in de schaduw 

van de Almachtige. 

 

Dit wetende zegt de psalmist in vers 5: “Welgelukzalig zijn zij, die in 

Uw huis wonen;..”. Hij verlangt naar de voorhoven, hij heeft de 

overtuiging dat hij bij de altaren in het huis Gods de rust vindt die 

een vogeltje in zijn nest vindt en dat overdenkende prijst hij 

degenen die het voorrecht hebben om te wonen in Gods huis, 

welgelukzalig. Die er niet af en toe komen, maar die daar 

permanent verblijven, die daar altijd mogen zijn. Nu, als de psalmist 

daarover schrijft, als de Korachieten daarover zingen, hebben ze 

toen ongetwijfeld gedacht aan de priesters. Die hadden het 

voorrecht om te verkeren in het huis des Heren. Jawel, maar dat 

was betrekkelijk, want zij konden het Heiligdom binnengaan, maar 

niet het Heilige der Heiligen. Die weg was afgesloten, alleen de 

hogepriester mocht daar één keer per jaar binnengaan. U en ik 

mogen meer kennen. God heeft ons door genade een vrije toegang 

gegeven tot in het binnenst heiligdom. Voor ons geen slagboom 

halverwege, geen half welkom, geen welkom alleen in de 

bijgebouwen. Nee, God heeft ons tot zich gebracht tot in het 

binnenst heiligdom want de voorhang, die als het ware de weg 

afsloot, de voorhang is gescheurd toen de Heer Jezus gestorven is 

en de weg tot God, de weg tot de Vader is nu volkomen open en als 

hier gezegd kan worden: “welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen”, 
dan gold dat voor de priesters ten dele, maar dan geldt dat voor 
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hen die door genade nu een christen mogen zijn, die de Heer Jezus 

mogen kennen, voor honderd procent.  

Welgelukzalig zijn zij, die in Gods huis wonen, zij prijzen God 

gestadig.  

 

In deze psalm komt een paar keer die uitdrukking ‘welgelukzalig of 

welzalig’ voor. De eerste keer is dit in vers 5: “Welgelukzalig zijn zij, 

die in Uw huis wonen,...”. De tweede keer is het in vers 6: 

“Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de 

gebaande wegen zijn.” Maar dan vinden ook nog het welgelukzalig in 

vers 13: “HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U 

vertrouwt.” 

Een drievoudig welgelukzalig wordt hier dus gevonden. Het wonen 

in Gods huis is reden om degene die dat voorrecht kent 

welgelukzalig te noemen. Maar er is nog iets anders in vers 6: 

“welgelukzalig is de mens wiens sterkte in U is, in welker hart de 

gebaande wegen zijn.” Wij mogen nu naar de geest in het huis Gods 

verkeren, maar intussen zijn we toch ook nog onderweg. We zijn op 

reis naar ons eeuwig tehuis. De psalmist geeft ons in vers 8 echter 

de garantie dat we daar zullen aankomen: “Zij gaan van kracht tot 

kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion.” Die 

garantie, die zekerheid hebben we omdat we een goede Leidsman 

hebben, de Heer Jezus. Hij heeft onze hand gevat en laat ons niet 

los en Hij zal ons eenmaal daarboven in Gods woning brengen.  

Maar onderweg kunnen er wel problemen zijn. Problemen die we 

gauw in de gaten en die we niet zo gauw in de gaten hebben. 

Problemen die uitwendig en die inwendig zijn.  Stel je voor dat 

iemand een moeilijke tocht moet maken over een bergachtige weg. 

Een voetpad met rotsblokken en zo. Dat is niet makkelijk, je moet 

klauteren, klimmen en goed uitkijken. Je wordt er ook moe van, 

vooral als het steeds naar boven gaat. Dat zijn uiterlijke 

hindernissen. Het komt voor dat iemand die gezond, flink en fris is 

toch die weg niet kan gaan. Waarom niet? Omdat hij er bang voor 

is, het niet durft of omdat hij niet geneigd is zich die moeite te 

getroosten. Hij heeft wat anders in zijn gedachten, hij heeft er geen 

zin in. Zo kunnen er allerlei redenen zijn waarom iemand de tocht 
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die voor hem ligt niet volbrengt. Het kunnen dus uiterlijke maar ook 

de innerlijke problemen zijn.  

 

Zo is het met een christen. Wat de uiterlijke problemen betreft 

hebben wij de garantie dat we zullen verschijnen voor God in Sion. 

Jezus heeft onze hand gevat. Hij zal ons niet loslaten en ons veilig 

thuisbrengen. Maar hier zegt de psalmist: welgelukzalig is de mens 

in wiens hart de gebaande wegen zijn. God wil voor ons de weg 

banen; dat betekent echter niet dat alle moeilijkheden ons bespaard 

blijven, maar hij wil ons een weg banen desnoods door 

moeilijkheden heen. Dan is er nog een andersoortige weg en dat is 

de weg in ons eigen hart. Daar moeten de gebaande wegen zijn, 

maar helaas is het vaak zo dat juist in ons hart de grootste 

hindernissen gevonden worden. Welnu, de psalmist zegt hier in 

vers 6 van die mens die zijn sterkte in God weet en in wiens hart de 

gebaande wegen zijn, dat die welgelukzalig is. Het kan ook zijn dat 

in ons hart niet zulke gebaande wegen zijn. Dat betekent dan niet 

dat we geen gelovige zijn of dat de Heer ons niet wil vasthouden. 

Dat wil Hij wel want de Heer is trouw, zoals we weten, maar of we 

dan altijd zo welgelukzalig zijn is een ander verhaal. Want dan kan 

het heel goed mogelijk zijn dat we al zuchtend en steunend onze 

weg gaan. 

Ja, kan iemand zeggen, maar problemen kunnen er wel degelijk 

zijn. Jazeker, maar er staat in vers 6: wiens sterkte in U is. Als we 

op God vertrouwen en ons bewust zijn van de trouw en de kracht 

van Hem en in geloof op God vertrouwend onze weg gaan,  dàn 

kan er gezegd worden: “Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U 

is.” Dan dienen we dus niet op basis van onze trouw en onze 

krachten het pad op te gaan, maar op basis van de zekerheid te 

weten dat we een krachtige God en sterke Heiland hebben. 

 

“Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij Hem tot 

een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken.” Dat vinden 

we in Nederland niet al te prettig. Wij mopperen wel eens als het 

zomers veel regent. Maar in het Midden-Oosten waar droogte een 

grotere ramp dan regen is, ligt dat wel wat anders. De regen zal 

hen gans rijkelijk overdekken.  
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“Ze gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor 

God in Sion.” Er wordt hier in de psalm natuurlijk historisch gedacht 

aan het opgaan naar het huis Gods in Jeruzalem. Dat was gewoon 

een reis en de Here wilde degenen die getrouw en gehoorzaam 

waren, onderweg bewaren. Maar we mogen dat op onszelf 

toepassen en weten dat in ons leven, op onze aardse levenreis, we 

van kracht tot kracht de zekerheid hebben dat we zullen 

verschijnen voor God in Sion.  

 

“HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter ore, o God 

van Jakob!”  God wil de God van Jakob genoemd worden en dat is 

op zichzelf een heel merkwaardig iets. Want Jakob betekent 

bedrieger. Hoe kan God de God van Jakob genoemd worden? God 

kan de God van Jakob genoemd worden als Jakob, hoewel hij 

Jakob is, nochtans zijn hand uitsteekt naar God en alles van Hem 

verwacht. U en ik, wij hebben in geloof de hand naar God 

uitgestoken. We hebben in God geloofd. Kunnen we zeggen dat we 

dan geen Jakob meer zijn of dat we dat nooit geweest zijn? Kunnen 

we zeggen dat God gezien heeft dat we geen bedrieger zijn? Dat 

we puntgaaf zijn? Ik ben ervan overtuigd dat we dat niet kunnen 

bevestigen. We zullen moeten zeggen dat we in geloof de Heer 

Jezus hebben aangegrepen, maar dat  we dat niet hebben gedaan 

als iemand die puntgaaf was. Integendeel, dat hebben we gedaan 

als iemand die verre van puntgaaf was. Precies, en dat is Jakob. 

En God is bereid zich de God van Jakob te laten noemen, zoals de 

Heer Jezus bereid was zich een vriend van tollenaars en zondaars 

te laten noemen en niet een vriend van rechtvaardigen. Gelukkig 

maar dat het zo is. Gelukkig maar dat God wil luisteren naar hen 

die ondanks hun fouten, gebreken en zondige neigingen nochtans 

in het geloof de hand naar Hem uitsteken en de zegen van Hem 

verwachten. Hij wil op hen acht slaan, zoals Hij op Jakob acht heeft 

geslagen, hoeveel fouten Jakob ook in zijn leven heeft gemaakt en 

dat waren er heel wat. Nochtans is God die God geweest die 

getrouw was en zijn beloften aan Jakob waarmaakt, zoals Hij ook 

getrouw is aan ons en al zijn beloften door Jezus Christus zal 

vervullen.  
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“O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden”. 
Dat is toch een merkwaardige uitdrukking ertussenin. Maar als God 

dan naar ons luistert, op basis waarvan is dat dan? Valt het dan 

achteraf gezien toch een beetje mee met ons die zondaars en 

tollenaars of Jakob de bedrieger genoemd moeten worden? Zegt 

God dan misschien dat Hij er niet zo zwaar aan tilt? Nee, maar God 

ziet en aanschouwt het aangezicht van Zijn Gezalfde, dat is de 

Heer Jezus. En als God in genade en gunst op ons neerziet en als 

Hij ons nooit zal loslaten dan is dat omdat God over ons heen de 

Gezalfde, Christus, de Heer Jezus ziet en om Christus’ wil blijft zijn 

trouw, houdt zijn trouw stand ten opzichte van ons.  

“Zie, en aanschouw het aangezicht Uws Gezalfden”.  
 

“Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever 

aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de 

tenten der goddeloosheid.” Nu wij hoeven niet over die drempel van 

het huis Gods te spreken, want God heeft ons niet gebracht tot de 

drempel, Hij heeft ons ook niet gebracht tot de voorhof, maar Hij 

heeft ons gebracht tot het binnenst heiligdom en God heeft ons niet 

als dorpelwachters bestemd. Die heeft Hij genoeg, God heeft 

engelen genoeg die zijn dienstknechten zijn.  

 

“Want God, de Heere, is een Zon en Schild;..” Het mag dan zo zijn dat 

er donkere wolken kunnen zijn, het mag zo zijn dat er gevaren 

dreigen, God zelf is een Zon en in het licht van die Zon kunnen we 

verder. Er mogen gevaren zijn maar God is onze veiligheid. Hij is 

een Schild. God, de Here is een Zon en een Schild. Hij zal genade 

geven, want het is niet zo dat we Gods goedheid en bescherming 

verdienen, het is genade. Hij zal genade geven, maar daar is Hij 

niet tevreden mee, Hij geeft ook eer. Die tijd komt ook nog. Als God 

ons niet meer hoeft te dragen, beschermen en verdragen, dan zal 

God ons ook nog een kroon geven. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk 

maar wel waar. De Schrift zegt het: “... de HEERE zal genade en eer 

geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid 

wandelen.“  
U weet toch wat ‘in oprechtheid wandelen’ betekent? Het betekent 

niet dat iemand nooit een fout maakt, maar het betekent dat 



 18 

diegene zijn fouten niet bedekt. We lezen in Psalm 32:5: “Mijn zonde 

maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik 

zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft 

de ongerechtigheid mijner zonde.” Dat wordt hier bedoeld. Iemand die 

in oprechtheid wandelt, is niet iemand die foutloos is maar iemand 

die voor God belijdt wat niet goed is. Nu, God de Here zal het 

goede degene die in oprechtheid wandelen, niet onthouden.  

 

Ik zou haast zeggen dat je vers 13 een samenvatting kunt noemen 

van het voorgaande en het wordt dan ook weer gekenmerkt door de 

opmerking ‘welgelukzalig’. De laatste keer in deze Psalm. “Heere 

der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.” Dat is 

nogal wat, die machtige God, die grote God, die God van die 

legerscharen der engelen, Heer der heirscharen, voor wie de 

engelen zich buigen, die de sterren gebiedt en ze volbrengen hun 

rol, zou die God aandacht hebben voor een nietig mens? Ja, dat 

staat hier: welgelukzalig is één nietig mens, u of ik, die op die 

machtige God vertrouwt. Waarom is zo iemand welgelukzalig? 

Omdat we er zeker van kunnen zijn dat als een mens op die God 

vertrouwt, God hem niet beschamen zal.  

 

~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 
  
 
 
 
 


