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de heilijro plaats, don zegen, dien do belofte God» aan
deze heilige plaats heeft verbonden, (v, GEK fj ACH).

Zulk een wonsoli doen wij niet alleen den koning,
maar ook u allen, die Zijn voik zij t , dio in Hein ge-
looft en Hem aanneemt. Gij zijt geene gasten of
h-eemdelitjgen , maar huisgenooten Gods, gij, die op
dozen verworpenen hoaksieen (ys. 22) bouwt ; of gij
bovendien ook verworpen wordt door de wereld en bij
haar een gepeupel des duivels mag beoten, doet gcene
schade — laat hen lasteren on vloeken, u zij hat ge-
noeg, dat -wij u zegenen, zalig en rijk noemen. Óns
getuigenis, dat vaa alle engelen, van alle heiligen,
ran alle kinderen Gods — wat vraagt gij dan naar
duivel en wereld !

27. De HEERE is God 1 ) ; Hij heeft op nieuw
aan ons bewezen, dat Hij de onveranderlijke,
eeuwig' getrouwe Verbondsgod is. Hij is het, die
ons licht gegeven heeft ; Hij heeft den nacht
van ellende, in welken wij tot hiertoe zaten,
tot helder daglicht gemaakt on ons groote vreugde
bereid. Bindt het fsistoffer 2) met touwen tot
aan de hoornen van hst altaar.

1) Ia het Hebr. ni,T Si\ (El-.Tavèh). Letterlijk,
God is delIEKRE. Het woord in den grondtekst, door
God vertaald, beteekent de volstrekt Machtige. De
Heere heeft Zich als den volstrekt Machtige geopen-
baard, dio Zijn volk licht heeft verschaft, ril. vrijheid

[ en vreugde en verlossing uit de bange donkere dagen
der ballingschap.

2) liet woord van den grondtekst, dat „feest" bo-
teekeat, heeft zonder twijfel betrekking o p h e t f e e s t -
o f f e r , dat de feestgenooten bij zich hadden; in dien
zin staat het woord Ex. 23: 18; deze feestoifers nu
moeten thans, opdat het offeren plaats hebbe, met
touwen worden gebonden d. i. voor het godsdienstig
gebruik in gereedheid gebracht worden (Gen. 22 : 9).
Tot aan do hoornen van het altaar moet zich dit uit-
strekken ; dit is gezegd met het oog op de groote
menigte der feestoffers (100 kalveren, 200 lammeren,
400 bokken, 12 geitenbekken), die de geheele ruimte
Tan den voorhof des piieaters zoo vervul len , dat zij
tot dicht bij hot altaar reiken. (DacHSEL).

Nu de schaduwdienst is opgeheven, blijft er over,
door Christus, Gode de dankoffers te brengen, welke
Hij zelf door Zijne reinheid heiligt, opdat wij niet
door de luiheid van ons vleesch afgetrokken worden
van den dienst der godsvrucht. (CALVYN).

Gezegend zij d<> Heere in 't bijzonder daarvoor
dat Hij Zijn huis onder ons heeft, en dat Hij de deu-
ren daarvan laat openen , opdat do gemeente voor Zijn
aangezicht inga, en tot de feestviering, die Hij ver-
ordond heeft! Mochten wij op den door den Heere ge-
heiligden dag toch steeds zelve geheiligd worden,
met vreugde don dienst, die God van onseischt, vol-
brengen, de daartoe vereischte offers niet tellen of
beklagen, maar alleen zoeken, hoc wij Gode welge-
vallig kunnen worden, als rechtvaardigen in- en uit-
gaan en don zegen ontvangen en met ons nemen, die
in den naam des Ileeren voor ieder, die komt, gereed
is (Num. 6: 24 w. Peut. 21 : 5). (MOLL).

Til. Vs. 28 en 29. Xu valf ^'eder li^t ecrsle koor in en i^-oeft door
eenc onkcie *tem , die zieii u i l , zijn midden v e r h e f t , in naam vun
du ia den priester-voorhof' vorschenenen , antwoord op de begroe-
ting v;in de zijde der priesterschap en op hare aansporing; (Vs.
28). Ti-nvlj] daarop alle zanders invallen voI^È het volbrengen
van het zoo even gezegde , dat de gemeente versehenen is om God
te danken en Hom te prijken in do gebruikelijke liturgische for-
mule (Vs. 20).

28. (Eeno enkele stem :)
daarom zal ik U loven ; o
verhoogen ') (Ex. 15: 2).

Gij zijt mijn God,
mijn God, ik zal U

') "Wij hebben hier een nagalm van het lied van
Mozes (Exod. 15: 2). Dit paste, want toch én de
verlossing uit Egypte én die uit Babel was het werk
des Heeren. De Heere toch had het hart van Kores
bewerkt, om Israël te laten trekken en van Darius,
om Israël den tempel te laten herbouwen. —

29. (Qeheele koor:) Looft den HEERE, want
Hij is goed, want Zijne goedertierenheid is in
der eeuwigheid.

Het slot leidt ons terug tot den aanvang, en her-
innert die spreuk, die vooral na den terugkeer uit
Kabel de grondtoon werd van zoo veel heilige liederen
des volks. (v. GBRLACH).

PSALM CXIX.
DEK CHRISTENEN GOUDKIS' A. lï. C. VAN LOJT , LIEFDE, KRACHT EN

M:T VAN GODS WOOBD.

Met dit opschrift willen wij niet daarover rechten, dat het den
Psalm der Christenen g-ouden A. B. C. noemt, daar h|j toch vol-
gens zijn oorsprong- tot het volk vaa God in liet Oude Testament
behoort en volgens zijn inhoud op het "Woord van God in het
Oude Testament, op rlü Wet en do Profeten betrekking- heeft; wjj
mogen evenmin er ons aan stooton, dat van een A. lï. C. of een
voortgaande rjj van letters naar de orde van het alfabet in de
verschillende veiven van onzon Bijbel niets is op to mer-
ken. Het opschrift kandel t hier volgens de Apostolische grond-
stelling- (i Kor. «fi: 21 w.) „alles is het uwe", wanneer hetiets,
dat in de eerste plaats voor Israël bedoeld is en volgens den
H eb ree u \vsch e n grondtekst juist is, zonder meer op de Christenen
overdraagt. Terwijl de psalm in bijzondoren overvloed uit elkan-
der zet wat het Woord Gods voor den menseh is en hoe de mcnsch
zich ten opzichte van dat Woord moet gedragen, zoo is het in-
derdaad een gouden lied in hetgeen het van den lof, de liefde
de kracht en de nuttigheid van dit Woord zegt. /uilen wij oenen
vervaardiger noemen, zoo komt ons geen naam meer voor de
aandacht, dan die, van wien het heet, dat hu een waar schrift-
geleerde was in de wet van Mozcs (Ezra 7: f! Aanm.) Hoe het
kwam , dat Ezra aanstonds bij zijn terugkeercn uit de Babyloni-
sche ballingschap en het openen zijner werkzaamhdid in het hei-
lige land ziehzelven zulk een schriftgeleerde betoonde, daarvan
geeft onze Psalm in Vs. 9 w. en 99 vv. verklaring : reeds in zijne
jeugd, onder velerlei hoon en verdrukking in het vreemde land,
heeft hij er zijn hart op gezet, om de wet des Heeren te zoeken
en te doen; on die zoo de kracht van Gods Woord aan zijn eigen
hart heefc ervaren, was ook wel geschikt, om in Israël geboden
en reehten te leeren (Ezra G : 10). (DÜCHSEL).

De dichter wordt ons niet genoemd. Velen houden David voorden
vervaardiger: o. a. onze Staten-Overzettere. C a l v y n doet er
geen onderzoek na, maar spreekt eenvoudig in z|jn verklaring
telkens van den Profeet (Profe t a) en een enkele maal noemt hjj
den naam van David. Anderen zijn van gevoelen, zooals Dach-
s e l , D o n n c r , e. a. dat het Ezra is geweest, Nog anderen,
dat een gevangene in de dagen der G-rieksche Overheersching
het lied in zjfn gevangenschap heeft vervaardigd. Wie hjj echter
ook is geweest, hij vms een man, geïnspireerd door den H.
Geest en wiens oogmerk het was, om de heerlijkheid van Gods
Woord te bezingen. Kr is dan ook mar.r één vers (vs, 122)
waarin het Woord Gods niet ter sprake wordt gebracht. H||
verwisselt de benaming Woord met we t , bevelen, rechten, ge-
boden, reden, toezeggingen, inzettingen, ordinantiën en getui-
genissen. Van dat Woord heeft h|j op bijzondere \v|j/e de kracht
en waarheid ondervonden. Het is hem geweest tot ti'oost en tot
sterkte, tot blijdschap en tot onderwijzing, —

Het getal verzeil van dezen groot s t en, niet alleen onder de alfabe-
tische liederen (Vgl. bij de Inl. op Ps-!'}, maar onder de Psalmen
in 't algemeen, is eone multlplicatle van 8 maal 22 (17G) ,
daar nu het getal der letters v.in het Hcbreetnvsche alfabet 22
bedraagt, zoo komen voor eiken letter S verzen. Daarnaar zullen
wij de afdeolingen nemen, ze niet gelijk elders, naar de opvol-
ging der cijfers-, maar ze volgens de Hebreeuwsehe letter den
lezer voorstellende.

Aleph.

Vs. l—8, Zali£' degenen j <tic volgens ö-o<ls Woord zich gedragen
en getruuw zich daaraan houden. O, dat ik een van die ware !

1. Welgelukzalig zijn de oprechten van wan-
del ')) ZSU Z Ü > die ook de verborgene neigingen
en begeerten liuns harten zonder geveiusdheid
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naar den wil Gods richten, die in de wet des
HEEREN gaan 2 ) , die haar en niets anders ten
richtsnoer van hun leven gesteld hebben (Ps. l :
l w.; 112 : 1).

!) Onder o p r e c h t e n hebben we volgens den grond-
tekst te verstaan, degenen, wier wegen onbestraffe-
lijk zijn. Eigenlijk beteekent het woord in don grond-
tekst volmaakten, niet in den zin van volmaakten,
zonder zonde, want dezulken kent de H. Schrift hier
op aarde niet, maar van degenen, die door de genade
Gods niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk, d. i.
in belijdenis en wandel begeeren te leven, en ia be
ginsel leven naar de "Wet, in overeenstemming met
de ordinantié'n Gods. —

2) De wereld zoekt in rijkdom en eer haar geluk en
vindt ze niet. Gods AYoord is de goudmijn, waarin
wij moeten graven, wanneer wij voor eeuwig willen
gelukkig worden. (STAKKE).

2. Weigelukzalig zijn zi j , die Zijne getuige-
nissen1) onderhouden , die, waar zij uitzichzclve
daartoe onbekwaam zijn, Hem van ganschsr harte
zoeken en Zijne genadige hulp afsmeeken ;

!) Gelijk hier de wet des Heeren (vs. 1) en Zijne
getuigenissen worden zamengevoegd, zoo leest men
het ook Jes. 8: 20. Door deze g e t u i g e n i s s e n wordt
het Woord Gods verstaan, voor zoover de Heere God,
als een onfeilbaar, oen alleen geloofwaardig getuige,
daarin spreekt en getuigenis doet van zulke dingen,
die men zonder Zijne openbaring niet zou kennen,
namelijk van Zich zelvon, Zijne wegen en werken en
inzonderheid van den plicht des zondaars omtrent
Hem. (.i. D'ÜUTREIN, predikant te Arnhem, 1700).

In het tweede vers noemt hij hen weigelukzalig,
niet die hunne wijsheid bij zichzclven zoeken, of die
zich naar eigou meening eene heiligheid toedichten,
maar wie aan do kennis Gods en van Zija Wet zich
verbonden gevoelen. Maar opdat wij mogen weten, dat
God volstrekt niet tevreden is met een oogendienst,
eischt Hij ook een zuivere aandoening des harten. En
zeker, indien God alleen geschikt is rechter en beoor-
deeier van ons leven te zi jn, is het niet genoeg, met
alle macht gehoorzaamheid te betoonen, indien niet de
de waarheid des harten de eerste plaats inneemt.
(CALVYN).

3. Ook geen onrecht werken, maar wandelen
in Zijne wegen.

Of: „geene werkers der ongerechtigheid zijn, die
wandelen in Zijne wegen," d. i. de ware godvreezen-
den gaan niet met voorweten en voornemen op den
weg der zonde, zij volharden op dien niet. Alzoo is
deze spreekwijze gebezigd Job 31 : 3 ; 34: 8. Ps. 5: 6;
_6: 8; 125: 5. Spr. 10: 29. Luk. 13: 27. Want anders
is er geen mensch rechtvaardig op aarde, die goed
doet en niet zondigt (Pred. 7 : 20). (POOLE).

Deze geboden te volbrengen is de oiech van het
genadeverbond, en zonder het volbrengen kan nie-
mand deel krijgen aan de goederen des verbonds. "Wat
blijft er dan over voor den zondaar, dan zich in zijne
onmacht neder te leggen voor den troon van Gods

f enade en Gods geboden in gebeden te veranderen,
at Hij in ons werke het willen en volbrengen naar

Zijn welbehagen? (D'ouTRErer).

4. HEERE! Gij hebt geboden, dat men Uwe
bevelen zeer bewaren zal '), en Gij zij t de Aller-
hoogste, die het recht hebt om te bevelen, de
Heilige, die geene overtreding duldt, de Almach-
tige , die straffen kan, maar ook de Liefde, wien
de hoogste eerbied en gehoorzaamheid toekomt.

i) Do dichter plaatst hier zich voor het aangezicht
Gods, als den hoogstcn rechter, die Zijne geboden ge-
geven heeft en deze niet straffeloos laat schenden En
onder het besef daarvan smeekt hij in het volgende
verg, om do genade, dat zijne wegen alzoo gericht
worden om die inzotiingen te bewaren. —

5. Maar hoe ware het mij, zondig schepsel,
mogelijk dat alles te doen, wat Gij eischt. Och,
dat door Uwe genade mijne wegen gericht wer-
den, om Uwe inzettingen te bewaren!

A t i g u s t i n u s bidt: Heere, geef mij wat Gij ge-
biedt en gebied dan wat Gij wilt, en Gij zult nooit
te vergeefs gebieden. —

6. Dan zou ik niet beschaamd worden, niet
van schaamte behoeven te blozen over al mijne
overtredingen en zonden gelijk nu, wanneer ik
merken zou op al Uwe geboden.

Hij wil zeggen: Indien Gij niij de genade geeft, om
Uwe geboden te kunnen volbrengen, wanneer ik dan
op al Uwe gobodt'ji ucbt geef on daarop staar, zoo
zal ik niet beschaamd worden, als die mot verlegen-
heid zou moeten bekennen, dat ik geene van die ge-
houden heb; want Uwe genade heeft mij daartoe be-
kwaam gemaakt, o m , is het niet in volmaaktheid,
ten minste in oprechtheid, die te houden. Dan zal ik
ook niet behoeven b.-schaamd te staan als een, die
zich in zi jn gemoed beschuldigt en zich overtuigd vindt,
dat hij die geboden niet alleen niet gehouden heeft,
maar in alle het tegendeel heeft gedaan Dan zal ik
ook niet hebben te wachten die schande en snood-
heid, die den overtreder Uwer geboden bedreigd is.
Tegenover deze beschaamdheid staat de roem in Gods
genade en de vrijmoedigheid, voortspruitende uit een
goed geweten. (Zio l Joh. 2 i 28; 3 : 21, 22). (D'OUTKEIS).

De Psalmist heeft een verheven doel voor oogen en
toch daarbij een diepen zucht in het hart, een vlijtig
loeren en volbrengen der geboden en toch een oot-
moedig rusten op 's Heeren genade alleen, en dat van
ganscher harte en met een oprecht gemoed. (TAUBB).

Hij zegt van alle uwe geboden, dewijl onder zoo
vele kwellingen van Satan, in zulke dikke duister-
nissen, bij onze zoo groote stompheid, niet een gewone
ijver wordt gewenecht om zich te wachten, indien wij
van alle kanten de zonde wenschen te ontvluchten.
"Waarom men er voor moet zorgen, dat de keunis
der wet alle hande ingen besture, om ons voor val-
len te behoeden. (CALVYN).

7. Ik zal U loven, niet slechts met de lippen,
maar in oprechtheid des harten, als ik de rech-
ten Uwer gerecht igheid, de grondstellingen over
recht en onrecht, die in Uwe wet vervat zi jnen
die Uwe gerechtigheid afspiegelen, geleerd zal
hebben '); wanneer Gij mij Uwe rechtmatige ge-
boden door de onderwijzing van Uwen Geest zult
hebben doen kennen en betrachten (vgl. Jes.
54 : 1. Ps. 25 : 4 ; 5 : 9 w.).

!) "Wij worden door dit vers hierin onderwezen, dat
niemand met een werkelijke aandoening des harten
God prijst, dan wie in Zijn School heeft geleerd, om
hu t leven tot Zijne gehoorzaamheid te vormen, dewijl
het een al te koude schijn is, God met mond en tong
te prijzen, indien ons loven Hom schande aandoet.
Kaar waarheid stelt de Profeet hier als vrucht van
een leven der godsvrucht voor, dat wij God zonder
huichelarij prijzen. (CALYYN).

3. Ik zal Uwe inzettingen bewaren, dit is
mijn oprecht voornemen, verlaat Gij, zonder wien
k dat niet vermag, mij niet al te zeer, onttrek

-L't
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Uwe zorg niet aan mij, en zoo ik mij ooit ver-
laten gevoelo, laat het slechts een voorbijgaande
toestand zijn, en Uw licht weder spoedig voor
mij oprijzen.

God verlaat de Zijnen wel eenigszins en voor een
tijd, maar nooit geheel, noch voor altoos. Zijne be-
lofte i s : Ik zal u nooit begeven noch verlaten. Jezus,
onze Heiland, heeft moeten klagen: „Mijn God, Mijn
God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" opdat Zijne
gunstgenooten nooit van God zouden verlaten worden.
Zion dan moge klagen : „ De Heere heeft mij verlaten
en de Heere heeft mij vergeten." Maar -wat antwoordt
Jehova ? Jes. 49: 15, 16: „Kan ook eene vrouw haar
zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den
zooti haars sohoots ? Ofschoon deze vergate, zoo zal
Ik toch uwer niet vergeten. Ziet, Ik heb u in de beide
handpalmen gegraveerd, uwe muren zijn steeds voor
Mij." Laat ons God manen op deze beloften, en daarop
deze bede menigmaal grondvesten: „Verlaat ons niet
al te zeer." (D'OTJTREIN).

Sadat de Psalmist in de eerste strofe de voortref-
lijkheid en hot profijtelijke van het woord en de
Vet Gods voor al hunne ware betraehters geprezen
heeft, gaat hij in de tweede strofe over, om de hooge
beteekenis uit te spreken, die het "Woord des Heeren
als de eenïge veilige gids op den gevaarlijksten leef-
tijd, dien van den jongeling heeft. (DONKER).

Beth.
Vs. S—16. Een jongeling;, die zich aan Gods "Woord vast houdt,

gaat voorspoedig1 zijnen weg.. Verleen mjj , o Heere ! door Uwe
genade, dat ik zulk een zijn moge.

9. Waarmede zal de jongel ing zijn pad zuiver
houden, rein van de besmetting der zonde? Dat
al alleen mogelijk zijn, als hij met alle nauw-
gezetheid dat houdt naar Uw woord.

l De vraag is: „Hoe zal een jongeling, die van na-
ture toch geneigd is ten kwade, en die zoo vele vor-
loksolen tot zonde voor zijne oogen heeft, van de
heerschende kracht der verdorvenheden bevrijd wor-
deu, en verder zijn leven zoo inrichten, dat hij zich
onbesmet beware van de wereld en in deugd en hei-
ligheid uitblinke ?" Het antwoord is : „dat er geen
ander is, dan zich te houden aan het Woord Gods,
daar veel werk van te maken en het op eene behoor-
lijke wijze tot alles, waartoe het nuttig is, te gebrui-
ken." Én met alle recht. "Want: 1) is de dwaasheid
Tan nature aan het hart des jongelingsgebonden, het
is dat woord alleen, dat wijs kan maken tot zaligheid
en den slechten wijsheid geeft. 2) Het hart van den
zondaar wordt gereinigd door het geloof (Hand. 15 4
9). Maar het is het woord Gods, uit welks gehoor het
geloof'is (Hom. 10: 7). 3) De heersehende kracht der
onreine verdorvenheid wordt geknakt door de weder-
geboorte. Maar het Woord Gods is daartoe het mid-
del en daarvan het zaad (l Petr. l : 23. Jak. l : 18).
4) Die houdt immer zijn pad zuiver, die zich reinigt
van alle besmettingen des vleesches en des geestos,
volbrengende zijne heiligmaldng in de vreeze Gods (2
Kor. 7 : 1). (D'OUTKEIN).

De meeste dezer plaatsen zijn aan ieder kind in het
geheugen; dat is het beste bewijs voor eene leer,
wanneer zij ook een kind onderwijst. (HERDER).

Wel is elke ouderdom tot een reinen wandel ver-
plicht, maar de beteekenis van de groote levensvraag
ligt daarin, dat men met hare oplossing op den mor-
gen des levens moet beginnen ; en toch is het juist de
jeugd, die zich meer dan eenige andere leeftijd van
een sireng houden der geboden Gods ontheven acht,
en de wijsheid op de straat hoeft seder lang listige en
Terdevfelijke redenen der jeugd in geschrift gesteld.

bijv. „de jeugd heeft geene deugd; in den ouderdom
mankt men Psalmen." Moet dan eerst de bloei des
levens aan den duivel en aan God de droesem des
ouderdoms ten offer worden gegeven ? De redding der
ziel eischt zoowol een haasten als eene tijdruimte, en
een lange moeielijke weg eischt veel tijd. Daarenboven
heeft de jeugd haren bjj zonderen strijd en hare bijzon-
dere gevaren, omdat zij hare eigenaardige begeerlijk-
heden heeft (2 Tim. 2 : 22). Aan de andere zijde heeft
zij zooveel kostelijks en veelbelovends in hare levens-
frisehheid, in de kracht en volheid van gevoel voor
het echte en verhevene. Eene zedelijke reine jeugd
met onbedorven kracht is eene voorspelling van zegen
voor het geheele leven; dat bedoelt het spreekwoord:
„Jong geleerd, oud geëerd." (TAUBE).

10 Ik zoek U, o Heere! met mijn geheele
hart; laat mij van Uwe geboden, van den weg,
dien zij mij aanwijzen, niet afdwalen.

Leer hieruit, dat het erkennen van onze eigene
onvolmaaktheden, zonden en smarten, dat het zoeken
naar altijd inniger gemeenschap met Hem oprechtheid
in den godsdienst is. Onze eigene wijsheid en sterkte
te wantrouwen onze afhankelijkheid van God to ge-
voelen, ernstig te bidden om afgehouden en terugge-
trokken te worden van dwaalwegen, bewijst de op-
rechtheid van het voornemen, om heilig te wandelen.
De voortgang van den geloovige is door den invloed
der genade, die bewaart wat te voren gegeven werd,
en nieuwe zegeningen daaraan toevoegt. (DIODATI).

Wij hebben hier de betuiging van het oprecht God
zoekend hart, dat echter eigen zwakheid en krach-
teloosheid zich volkomen bewust is, en daarom niet
in eigen kracht het volbrengen van Gods geboden
wenscht te betrachten, maar van God, den Heere,
al 4e kracht, al de lust en den moed verwacht.—

11. Ik heb, als jongeling, Uwe rede in mijn
hart verborgen1) , als een schat, die ijverig moet
bewaakt worden, opdat ik tegen U niet zondi-
gen zou.

*) Op deze plaats leert hij, dat wij dan eerst be-
kwaam zijn, om ons te wachten voor de listen van
Satan, indien de Wet Gods in onze harten diep ia
ingogrift. Want indien zij niet zoo geheel en al onze
harten in beslag neemt, zullen wij niet onmiddellijk
aan een enkele zaak ontsnappen. Want gelijk iemand,
die zijne wijsheid heeft uit de verklaringen, gemak-
kelijk zijne onwetendheid openbaart, indien hij niet
altijd het boek voor zijn oogen heeft, alzoo, indien
wij niet hebben ingedronken de kennis Gods, en daar-
mede goed zijn verzadigd, neemt Satan ons gemakke-
lijk gevangen en vangt ons in zijne strikken. (CALVYN).

Het Woord des Heeren moet diep in ons hart zijn
ingegrift, maar niet enkel oppervlakkig daarin zijn
opgenomen, opdat daar, waar de zonde haren oor»
sprong heeft, ook het geneesmiddel aanwezig zjj.
(Y. GBRLACII).

Indien wij het alleen in onze huizen en handen
hebbon kunnen vijanden het van ons nemen; indien
wij het alleen in onze hoofden hebbeu, kan ons ge-
heugen ons bedriegen, maar indien het in onze har-
ten is en de indrukken in onze zielen zijn, dan is het
wel bewaard. (IIENRY en SCOTT).

12. HEERE, Gij, die zoo rijk zijt in macht
en genade jegens de Uwen, Gij zijt gezegend *) ,
geprezen; leer mij Uwe inzettingen (vs. 26,
64, 68).

i) Hiermede wil hij zeggen: 1) dat hij God erkent
waardig allen roem, lof en prijs wegens Zijne vol-
maaktheden en de grootheid Zijner heerlijkheid, of
dat hij erkent Zijne algenoegzaamheid, en dat Hjj de
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oorsprong van allo weldaden is. 2) dat hij Hem met
lofzegging dankt voor alle geestelijke en lichamelijke
weidader, aan hem bewezen (Ps. 103 : 1. Efez. l : 3),
(D'OOTREIN).

13. Ik heb, naar Uw bevel (Deufc. 6: 7),
met mijne lippen verteld al de rechten Uws
monds : ik heb hen gedrongen om Uwe geboden
te houden.

Zij, wier harten gevoed zijn met het brood des le-
vens , zullen met hunne lippen menigeen voeden.
(HENRY en SCOTT).

14. Ik ben vroolijker in den weg Uwer ge-
tuigenissen, in den weg, dien Uwe getuigenissen
mij voorschrijven, dan over allen rijkdom, dan
wanneer ik de geheele wereld en meer dan haar
gewonnen had.

Hij hield zich bezig met zich veel te verlustigen in
het beschouwen van de wegen Gods, en wat hem
daarvan was geopenbaard in het heilig Woord. Hij
had een behagen in de wet Gods naar dea inwendigen
mensch. Hij erkende, dat Gods juk licht en Zijn last
lieflijk was, dat het hem geen last, maar een lust
was daarin te wandelen. (D'OUTREIN).

De proi'eet roemt niet op zijne deugden, maar stelt
anderen een voorbeeld voor, om Gods Woord te vol-
gen en de aardsche ijdelheden te verlaten. (ENG.
GODGEL. GEN.).

15. Ik zal Uwe bevelen overdenken' ) ) en op
Uwe paden letten 2), op de door U voorgoschre-
vene en U welgevallige paden al mijne aandacht
stellen.

l) Er zijn tijden, dat de eenzaamheid beter is dan
de gezelligheid, en het zwijgen wijzer is dan het spre-
ken. Wij zouden betere Christenen zijn, zoo wij meer
alleen waren, God verwachtten, en door de overden-
king van Zijn Woord geestelijke krachten verzamelen,
om in Zijnen dienst te arbeiden. Wij moeten de dingen
Gods overdenken; zóó trekken wij er hot rechte voed-
sel uit. Het is met de waarheid als met de druiven ;
zoo wij naar wijn verlangen moeten wij ze dikwijls
persen en drukken. De voeten van de troders moeten
vroolijk de trossen drukken, anders vloeit er de wijn
niet uit, en de druiven moeten op de rechte wijze
getreden worden, anders zou er te veel van het kost-
bare vocht verloren gaan. Zoo moeten wij door de
overdenking de druiven der waarheid drukken, oin
den wijn der vertroosting daaruit te verkrijgen. Onze
lichamen worden niet gevoed, zoo wij ons bepalen
bij het nemen van voedsel in onzen mond, maar het-
geen eerst recht de spieren, zenuwen en beenderen
voedt is de Bpp verteering. Door deze wordt het uit-
wendige voedsel een deel van het inwendige leven.
Onze zielen worden niet slechts gevoed, wanneer wij
voor een wijl naar dit of dat, of nog een ander ge-
deelte van de Goddelijke waarheid luisteren; hooren
lezen, opmerken en lezen, het voreisoht alle inner-
lijke spijsverteering om waarlijk van nut te zijn, en
deze inwendige verwerking ligt voor het grootste ge-
deelte in de overdenking er van. Waarom is het, dat
sommige Christenen, lioewel zij vele predikatiën hoo-
ren, echter in het Goddelijke leven met trage schre-
dek vooruitgaan ? Het is omdat zij niet genoeg in de
binnenkamer verwijlen, en Gods Woord niet aan-
dachtig overdenken, Zij beminnen hot graan, maar
zij malen het niet; zij zouden het koren gaarne be-
zitten, maar zij weigeren het in do velden te gaan
zoeken; da vrucht hangt aan den boom, maar zij
willen haar niet plukken; het water vlooit aan hunne
voeten, maar zij willen zich niet bukken om er van
te drinken. Bewaar ons voor deze dwaasheid, o Heere!

en help ons heden het besluit nemen : „Ik zal Uwe
bevelen overdenken." (SPURGEOX).

2) Gelijk arbeidslieden gedurig en zorgvuldig letten
op hun richtsnoer om zich daarnaar te regelen. (POOLE).

16. Ik zal mjjzelven vermaken in Uwe inzet-
tingen ; Uw woord zal ik niet vergeten (l)cut.
6 : 6—9).

Wij kunnen hier duidelijk de aanneming tot kinde-
ren opmerken. De dienaar moge Gods inzettingen vol-
brengen , maar het is alleen de zoon, die er behagen
in schept. (BRIDGES).

Gimel.
Vs. 17—24. Gods Woord te houden is niet alleen deboogste levens-

vraag (V*. 9), maar ook do ware levensriehting en het eigenlijke
levensdoel voor een mensen. Op haar wil ik, vreezende voor den
vloek, die den afvallige bedreigd is, en zonder vreeze voor degi-
ncn, die den godvruchtige vervolgen, mij toeleggen.

17. a) Doe wel bij Uwen knecht, dat ik
leve ') en Uw woord beware.

a) Ps. 103: 2 ; 116: 7.
!) Onder l o v e n hebben we te verstaan , gered, be-

houden worden. Maar waarom wenscht de dichter te
leven , d. i. gered te worden ? Om het leven in de
wereld door te brengen? Oin zijn vermaak in de zonde
te hebbeu ? Geenszins. Opdat hij het Woord Gods be-
ware en de inzettingen Gods ondorhoude. En zal dit,
welk een behoefte dan voor hem, dat de Heere de
wonder Zijner wet hem ontdekke, dat zijne oogen
aan schouwe hoc goed eri zalig het is, liefde tot des
Hoeren wet te hebben, —

18. Ontdek mijne oogen , dat ik aanschouwe
de wonderen van Uwe wet, van de openbaring
Gods in al haren omvang.

Wonderen zijn ook de eenvoudige praktische waar-
heden der wet, en aan deze denkt de zanger, vol-
gens den geheelen, eenvoudigen, praktischen inhoud
van den Psalm, in de eerste plaats; ook deze liggen
boven den kring van het natuurlijk bewustzijn, dat
niet als hare geboorteplaats kan beschouwd worden,
bijv. dit: „gij zult God liefhebben niet uw gansche
hart enz., eu uwe naasten als u zelven." (HEKG-
STENBERG).

De Goddelijke openbaring is eene groote diepte;
het is eene openbaring van vorborgenheden , van „het-
geen geen oog gezien, geen oor gehoord heeft on in
geen menschenhart is opgeklommen. Die zich begeeft
tot do bopoinzing van het Woord van God, zet zich
aan de voeten van een onderwijzer „wiens gedachten
niet zijn gelijk zijne gedachten, wiens wegen niet ge-
lijk zijne wegen." De onderwijzer daait tot hem af en
schikt zich, wat toon en vorm betreft, gaarne naar
de behoeften ea bevatting van zijnen leerling; maar
het onderwijs gaat os-er de hoogste , diepste dingen
tusschen hemel en aarde en het goddelijke blijft god-
delijk, eok al wordt het onder menschelijke woorden
en voorstellingen gebracht. De gansche kring van
waarheden, waarin liet Woord Gods ons inleidt, is
eene bovennatuurl i jke, wonderbare, voor den aan zich
zelven overgelaten mensch geslotetie wereld; elke,
ook de eenvoudigste waarheid der openbaring heeft in
haren vollen zin do natuur oens wonders. Dit won-
derbare is do stempel van het goddelijke, de troosten
de kracht van Gods Woord hangt er aan. Dit won-
derbare — geone geheimzinnigheid, maar eene klare
diepte; geene duisternis, maar veeleer een verblin-
dend l icht ; dat hoogverheven, en, bij allo duideli jk-
heid en vaak kinderlijke eenvoudigheid der voorstel-
ling, het bodenken des menschen te boven gaande,
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l is voor velen een struikelblok. Maar welk een troost
i Terwachi men van eeno openbaring, die geene bron-
I nen van vertroosting opent dan dezulke, die binnen
l het gebied der menschelijke verwachtingen liggen, die
l geene hoogere vlucht geeft aan de menscheljjke hoop,
l dan die, waarop de verbeelding haar voorvliegt en de
l keunis haar volgen kan ? Zoo mijne ondervinding mij
l zegt, dat ik door de zonde ellendig ben, on mij zel-
I Ten niet kan verlossen uit het lichaam dezes doods ;
l moet mijne rede zich ergeren, dat de verlossing wordt
l aangeboden in een weg, dien zij niet kon vermoeden
l en waartegen zij geen ander bezwaar heeft, dan juist
l dat eenige van haren gekrenkteu hoogmoed ? Neen,
l wat van God komt mag goddelijk zijn • wat mensohen
l troosten zal , moet bovennatuurlijk, wat wonder doen
l zal wonder wezen. "Wat wederhoorige volken do ooren

heeft uoen opsteken, wat zich den weg tot de vereelte
harten der mensehenkinderen heeft gebaand, wat aan
Israël zijne onvergelijkelijke plaats verzekerd heeft te
midden van de volkeren der oude wereld, wat de ge-
meente van Christus, en door haar, de nieuwe wereld
gesticht heeft, wat duizend troostelooze gemoederen
getroost, en duizend verdorven harten herschapen

l heeft, wat alle volkeren der aarde bestemd is te ver-
eenigen , wat machtig is, den hemel te bevolken, het
is niet wat in de openbaring Gods binnen het bereik
ran het menschelijk inzicht, maar wat daarboven
ligt; het is niet wat de geopenbaarde godsdienst met
de natuurlijke gemeen heeft, niet wat eene hoogmoe-
dige wijsbegeerte, hare oogen voor haar sluitende, na
haar gezien te hebben, voorgeeft langs andere wegen
te hebben gevonden, of te hebben kunnen vinden;
het is niet wat men van de oppervlakte van Gods
openbaringen heeft afgeschept, om daaruit een mensch-
dora te dienon, welks krijtende behoeften men mis-
tent, noch ook wat er overblijft van het Woord van
God, nadat men alles wat niet door den engen trech-
ter van het menschelijk begrip gewrongen kan wor-
den, als overbodig, als verdacht, ala schadelijk heeft
uitgeworpen — maar het -waren, het zijn, het zullen
wezen „de wonderen Zijner wet." Het is de Gods-
opeabaring als zoodanig, in haar bovennatuurlijk en
haar Goddelijk karakter, troost en kracht. Het is in
de Goddelijke openbaring juist datgene, wat als het
boveamenschelijke, het Goddelijke blijkt te zijn; juist
datgene, wat geen oog gezien, geen oor gehoord had
en in geens menschen gedachten was opgeklommen —
.en alleen door God kon worden verkondigd, omdat

l het alleen door God kon worden daargesteld. Het is
liet geweest, het kan nimmermeer zijn, uwe zoo ver-
jtamlige en zoo schrale leer van God, deugd en on-
«terfelijkheid, maar het was en is de harten schok-
kende verkondiging van de oordeelen der heiligheid
en van het Evangelie der genade, de alle verstand te
boven gaande prediking van verzoening door het kruis,
en van wedergeboorte uit den Geest. Het was het
wonderbaar licht van den braambosch, die niet ver-
teerd wordt door den gloed, die hem omringt; het is
het lieilig donker van den heuvel, van waar het licht
uitgaat, dat de gansche wereld verlicht. Wat de
mensch behoeft, opdat de openbaring van den Geopen-
baarde voor hem niet ijdel zij , het is niet zulk een
openbaring, die met zijne begrippen overeenkomt en
die hij waarneemt met de oogen, die hij heeft, bij
bet licht dat hij bezit; maar de verlichting zijner
oogen door een hooger licht, opdat hij aansohouwe,
opdat hij tot zijne zaligheid leere kennen wat met
di-n stempel, met den troost, met de kracht van het
Goddelijke, uit een hoogor gebied tot hem nfdoalt,
ontdek mijne oogen, dat ik aanschouwe de wonderen
Uwer wet. Ontdek mijne oogen ! Ja om do wonderen
der wet te aanschouwen, om een klaar en vruchtbaar
inzicht te hebben in den geopenbaarden raad Gods,
daartoe zijn verlichte oogen des verstands noodig. De
ïondige mensch heeft ze niet; hij is, wat hij ook wa-

nen moge, door de zonde in het verstand verduisterd'
Voor het Goddelijke ontbreekt hem het rechte zintuig-
Het moet hem geschonken, het moet hem verstrekt
worden. Taalkennis en een schrander oordeel maken
den wetgeleerde; maar hoe menig wetgeleerde bleef
blind voor de wondereu der wet. Tot nog toe, als
Mozes gelezen wordt, ligt een sluier op Israëls aan-
gezicht, dat zij de genade en de waarheid, die met
Clm'stus geworden zijn, niet herkennen in de scha-
duwen der Oude bedeeling. En het is een zelfde sluier,
die de heerlijkheid der heiligste en dierbaarste waar-
heden voor het scherpzinnigst oordeel en de uitste-
kendste geleerdheid bedekt houdt. Wat den kinder-
kens openbaar is, blijft door dien sluier voor vele
wijzen, en verstandigen verborgen. Van daar de strijd
van de wijsheid der eeuw tegen de wonderen der wet.
Men stoot zich aan hetgeen men niet aanschouwt.
Men lastert hetgeen men niet verstaat. Wie ligt den
sluier af? Wie is machtig de oogeu te ontdekken?
Hij , die gezegd heeft, dat het licht in de duisternis
schijnen zou, kan ook de duisternis van het zondig
hart verlichten. Wie geeft de aanschouwing van de
wonderen der wet? Wie het inzicht tot zaligheid en
de zaligmakende waarheid ? Hij, die haar tot zalig-
heid van zondaren geopenbaard heeft. En aan wien ?
Aan degenen, die hunne blindheid belijden ; die hunne
duistere oogen wenden naar den kant, van waar al-
leen het licht komen kan, die met een oprecht hart
komen tot het licht. Niet aan hen, die daar zeggen:
„wij zien" en wier blindheid, niet dan een gevolg der
zonde, alzoo zelve eene zonde wordt. Niet aan hen,
die hunne flauwe nachtlamp verkiezen boven het hel-
dere zonlicht, dat van den hemel straalt. Niet aan
hen, die het licht schuwen, „opdat hunne werken
niet bestraft worden." Niet aan hen, die zich gedurig
beklagen, gedurig ergeren over de wonderen der wet,
maar nog niet eene enkele maal met ernst en oot-
moed gebeden hebben : „Ontdek mijne oogeu I" Niet
aan hen, die, eerder dan om hooger licht te vragen,
de Goddelijke diepten willen opvullen, om voor hun
kortzichtig, menschelijk oog het overzicht mogelijk en
het inzien overbodig te maken. (N. BEETS).

19. Ik ben a) een vreemdeling op de aarde,
die hier geene andere erfenis heb dan Uw woord;
verberg, opdat ik op mijne levensreis een staf
liebbe, waarop ik kan leunen, Uwe geboden voor
mij niet, maar geef mij daarvan een levendig
bewustzijn.

a) Ps. 39: 13. Gen. 47: 9. l Kron. 29: 15.
Hebr. 11 : 13.

„Ik ben een vreemdeling op de aarde." Wat heeft
deze gedachte in ? Is het niet zooveel alsof wij zei-
den : „Ik ben hier voor een korten tijd; ik heb hier
niets te eisoheu, ik weet hier geen weg? — Ik ben
bier voor een korten tijd. Ik weet zelfs niet voor hoe
kort slechts. Het langste verblijf is van zeventig en
zoo ik zeer sterk ben, tachtig jaren. Ben aanmerke-
lijk gedeelte van dien tijd is reeds vervlogen; elk jaar
vliegt sneller daarheen; elke maand kan de laatste
wezen, die ik hier doorbreng; eiken dag kan ik van
hier worden geroepen. Zou die gedachte niet leiden
tot een wijs Ie ven, tot een ernstig bedacht zij n op den
dood, ook tot een gemoedigd dragen van des levens
last en moeiten ? - - Alg ik daar waarlijk van over-
tuigd ben, als ik weet, zoo straks luidt de bengel,
en ik moet stappen in den wasren, die mij van hier
voert, zal ik mij dan niet reisvaardig houden ; mijn
goed gepakt, mijn mantel hij de hand? Nu ziet men
er zoo velen, die in het laatste oogenblik hun goed
willen pakken en geen goed hebben, hun mantel zoe-
ken en niet vinden, zoovelen, die, niet gereed en
ongezind, tegen wil en dank, op den wagen gewor-
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pen worden . . . . En waar gaan zij heen ? Zij wefen
het niet. — „Ik ben een vreemdeling op do aarde".
Ik heb niets te wachten, omdat ik niets heb te
eischen . . . . Ik ben een balling uit het paradijs en
dat rechtvaardiglijk, dat uithoofde mijner zonden. Is
het uitnemendste van mijn verblijf alhier moeite en
verdriet, wat heeft een vreemdeling in een vreemd
land anders te wachten? Zou het niet droevig zijn,
indien de vreemdeling zich hier ganseh te huis,
ganscli op zijn gemak gevoelde ? Is het niet een groote
troost, indien men zeggen mag: „Weinig en kwaad
zijn de dagen mijns levens; maar dit leven is ook
slechts mijne vreemdelingschap? Ach, dut wij allen
zoo dachten. — Maar zijn wij wel op reis ? Is het niet
maar een onverstandig dwalen, een doelloos op- en
nedergaan in het vreemde land? Hot is te denken,
indien zij zich niet met de daad vreemdelingen ge-
voelen. Die zich vreemdeling gevoelt, zegt: Ik weet
hier den weg niet, ik heb een gids noodig. Hij schaamt
zich zijne onkunde, zijne afhankelijkheid geenszins.
Hij is niet dwaas genoeg te gelooven, dat hij in een
vreemd land van zelf te recht zal komen; niet dwaas
genoeg iemand tot gids te kiezen, die er zoo vreemd
is als hij zelf. „Ik ben een vreemdeling op aaide,"
zegt de Psalmist; en hij laat er op volgen: „verberg
Uwe geboden voor mij niet!" "Wijfheid uit God heeft
hij noodig, en hij zoekt zo bij Zijne gobuden, dat is
bij Zijn woord. Hij verwacht ze er van, zoo die gebo-
den voor hem niet verborgen blijven, dat woord niet
duister, waar de Heere hem zelf genoegzaam licht en
inzicht geeft. Daar wo'dl; onder menfchen wel eens
van levenswijsheid gesproken, en men verstaat er
dikwijls niets beters door dan de wijsheid, die de
wereldlingen hebben, om in de wereld te huis en op
hun gemak, geëerd en gegoed te zijn, en meer en
meer te worden. Maar hier is da wijsheid dor vreem-
delingen: „Verberg Uwe geboden voor mij niet!" —
„Ik ben een vreemdeling op aarde." Dat is in den
mond van den godvruchtige : ik heb een vaderland,
een vadei'huig, een land van belofte, eene plaats van
bestemming, waar buiten ik nu omzwerf, maar waar-
voor ik in die omzwerving onafgebroken word opge-
voed. Ik ben een vreemdeling in deze booze, ijdele
wereld. Mijn hart trekt naar het goede, heilige land,
waar ik thuis behoor. (N. BEETS).

20. Mijne ziel is verbroken, verbrijzeld van
wege het verlangen naar Uwe oordeelen1) , na-
melijk naar eene grondige kennis van deze, te
aller tijd.

!) Door deze oordeelen kunnen wij verstaan, óf de
oordeelen en straffen Gods over de goddeloozen en
vijanden der kerk, waarom de vromen ter eere van
God en tot rechtvaardiging van de zaak der kerk wel
mogen bidden, zie Openb. 6: 10, óf wij kunnen onder
de „oordeelen" de rechten Gods verstaan , dat is zoo-
veel als het richtsnoer om te oordeelen en te von-
nissen. (D'OUTREIN).

21. Gij scheldt, bedreigt met Uw almachtig
strafwoord (Ps. 9 : 6 ; 68 : 31) de vervloekte hoo-
vaardigen, die van Uwe geboden afdwalen (Deut.
27: 26).

Hoovaardij deed Eva de hand uitsteken naar de
verboden vrucht, Kaïn den broeder moorden; hoo-
vaardij is de bron, waaruit allerlei ellende voortkomt;
zij alleen is het die weigert te belijden , te buigen voor
het kruis, te gelooven in Christus. Vgl. Ps. 19: 14.
(DBCHSEL).

22. Wentel van mij versmaadheid en verach-
ting *), laat liet openbaar worden, dat wat men j
mij toedicht leugentaal is, want ik ben onschul- '

dig daaraan, ik heb integendeel Uwe getuige-
nissen onderhouden.

!) Dit vers kan op tweeërlei wijze opgevat Vfor-
den. "Wij weten, dat hoe recht ook de kinderen Gods
wandelen, zij aan velerlei laster bloot staan. Het is
alzoo niet te vergeefs, dat de geloovigen vragen, dat
God als Verdediger Zich openbare van hun onge-
kunstelde vroomheid, welke zij beoefenen, optrede
tegen de venijnige tongen. Daarom niet slecht past de
verklaring : O Heere, dewijl ik het goede bewust ben
en Gij als getuige zijt van mijn ware onbestrafljjk-
heid, laat niet toe, dat de goddeloozen door valsche
beschuldigingen tegen mij aan te brengen, mijn leven
ellendig maken. Maar van dieper beteekenis is de op-
vatting, indien gelezen wordt: Duldt niet, oGoil ,d; i t
de goddeloozen mij daarom belasteren, dewijl ik mij
beijver, om Uwe Wet te bewaren. Want van den be-
ginne af aan is dezo goddeloosheid in de wereld ver-
spreid , da.t aan de vereerders Gods, hunne reinheid
als misdaad werd aangezien en tot een aanfluiting
gemaakt. (CALVYN).

23. Als zelfs de vorsten ') zittende tegen mij
gesproken hebben, terwijl zij beraadslaagden wat
zij mij zouden aandoen, heeft Uw knecht Uwe
inzet t ingen betracht, Uw verbond overdacht, en
in den zegen, Uwen gunstgenooten toegezegd, een
vast scliild gevonden tegen alle aanvallen der wereld.

*) De dichter beroept zich in alle eenvoudigheid op
het beoefenen van de Wet, ook toen de machtigen der
aarde zich tegen hem stelden. Had hij van het be-
oefenen der Wet willen afstand doen, hij zou vrede
hebben gehad. Dit ligt hierin opgesloten. —

24. a) Ook zijn Uwe getuigenissen (vs. 47)
mijne vermakingen en mijne raadslieden, die mij
tegenover die vorsten (vs. 23) het beste raad geven.

a) Ps. 43: 4.
„Optimi consultorcs mortui' (de gestorvenen zijn de

beste raadgevers) pleegde koning AJfonsus te zeggen.
Hij verstond er de boeken door. Maar dit geldt boven
alles van de Goddelijke Boeken der Heilige Schrift
(D'OUTREIN).

Daleth.
Vs. 25 — 32. Ik bevind mij thans in diepe bekommernis onder.il het

zware Ijjden, dut mij "wegens mi jne gehechtheid aan Uw Woonl
getrofl'en heeft. Troost mij, Heere ! mijn God, en maak mij steeds
vaster in TJw Woord.

25. Mijne ziel kleeft tengevolge der verach-
ting , die mij getroffen heeft, aan het stof, onbe-
kwaam , om zich door eigene kracht weder op te
heffen (Ps. 44: 26); maak mij levend naar Uw
woord , dat immers aan alle vermoeide zielen troost
en verkwikking belooft (Ps. 71: 20; 85: 7).

De zuchten, tranen en zorgen der vromen worden
door de wereld even zoomin verstaan als hunne ge-
beden, hunne vreugde en hunne verwachtingen. (JIOLL).

De krachtige versterking tegen alle geestelijke on-
macht is het genaderijke Evangeliewoord. (STAIÏKR).

Men gebruikt doorgaans deze spreekwijze : „Mijne
ziel kleeft aan het stof," alsof zij te kennen gaf', een
aankleven van de ziel aan de aardsche dingen, dat
waarlijk eene ongestalte is, den geloovigen onbetame-
lijk , en waarover wij reden hebben om te klagen, dat
het meer dan hun lief is, geRchiedt. Maar wij achten,
dat de spreekwijze hier ter plaatse dit niet medebrengt.
Zij beteekent, of: de uiterste verdrukking, waardoor
iemand, door nooderi gedrukt, zich ter aarde werpt,
of : eone verdrukking ter dood toe. (D'OUTREK).
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Dit beteekent, dat hij van het leven niet meer hoopt,
dan alsof hij reeds aan het graf was overgegeven. "Wat
waardig is aangemerkt te worden, opdat ons niet
bekommere of verdriete, vele dooden door te gaan,
hoo dikwijls het Gode ook goeddunkt. Doch ook door
zijn eigen voorbeeld leert hij, dat waar ons niets ont-
moet dan de dood en alle hoop schijnt uitgebluscht,toch
onze gebeden desalniettemin Gode bekend te maken,
in Wiens hand de uitgangen van den dood zijn, gelijk
wij gezien hebben Ps 68: 2.1 , en Wiens eigen ambt
het is, het loven uit de dooden terug te geven. Maar
dewijl dit is een moeliijk worstelen, roept hij zich en de
anderen de beloften Gods in het geheugen terug. Want
wanneer hij zegt: Volgens TJw woord, bekent hij,
dat indien hij van het woord Gods afweek, hem geen
hoop overbleef. Maar dewijl God beloofd had, dat het
loven der vromen in Zijn hand veiüg was, strekt hij
zich uit tot vertrouwen op het leven, ofschoon hij met
de eene voet in het graf stond. (CALVYN).

Merkt op, hoe dit eerste vers van het vierde acht-
tal past bij het eerste van het derde (17): „Dat ik
levo!" Maak mij levend. Terwijl hij in een gelukkigen
staat smeekt om een genadige behandeling bidt hij
in een hopeloozen toestand om levendmaking. In beide
gevallen is leven het voorwerp der begeerte, dat hij
leven moge hebben en het steeds overvloediger moge
genieten.

Waarlijk, dit is wijsheid. Dwazen hongeren naar
voedsel en derven niettemin het leven, maar de wijze
man weet, dat het leven meer is dan de spijze. Le-
ven , eeuwig leven, dat is de waarachtige schat.
(SPUKGEON).

26. Ik heb U mijne wegen verteld, TI mijn
ffeheele lot blootgelegd, en Gij hebt mij ver-
hoord ; a) leer mij Uwe inzettingen.

a) Ps. 25: 4; 27: 11; 86: 11.
]) De dichter belijdt hier, dat hij zijne wegen voor

zijn God heeft blootgelegd, tot Hem is gekomen niet
bekendmaking van al zijne zonden en nooden. Maar
voegt er ook bij, dat hij deze genade van zijn God
heeft ontvangen, dat hij verhoord is, dat God hem
gehoord heeft, zijn aangezicht aangenomen, zijn zonde
kwijtgescholden en in zijn nooden en behoeften voor-
zien. —

27. Geef mij den weg Uwer bevelen te ver-
staan, opdat ik Uwe wonderen betrachte (Ps.
105: 2), de wonderbare wijsheid in Uwe wet
(vgl. vs. 18) bepeinze.

Hij heeft Zijne wegen, d. i. zijnen wandel tot in
bijzonderheden aan God verteld, en is niet zonder
antwoord gebleven, dat hem van Zijne gunst verze-
kering is gedaan. Mocht Hij hem dan Zijne beve-
len leeren, opdat hij, al is het, dat mensehen tegen
hem zijn, toch God voor zich hebbe. (DELITZSCH).

28. Mijne ziel druipt weg ') van treurigheid
van wego het vele lijden, waaraan ik ben bloot-
gesteld, van wege mijne oprechte liefde tot Uwe
wet; richt mij op naar Uw woord (vs. 25),
opdat de droefheid mij niet geheel vertere, maar
ik mijnen last geduldig drage.

') Een zinnebeeld, genomen van was, ijs of iets
ander», dat zijne bestendigheid verliest, en wegdrui-
pende daarheen vloeit. Ygl. Ex. 15: 15. Ps. 22: 15.
(D'OUTBEIK).

Gelijk hij een -weinig te voren had gezegd, dat zijne
ziele aan het stof kleefde, zoo nu klaagt hij hier in
bijna gelijken zin, dat zij van smart wegdrnipt. Kr
zijn er die meenen, £lat hij op de tranen zinspeelt,
alsof bij had gezegd, dat zijne ziele in tranen weg-

Dl. III.

vloeide. Maar de zin is eenvoudiger, dat zijne krachten
als water wegvloeien. Verder stelt de profeet dit mid-
del tegen de uiterste emart voor zich vast, dat indien
God Zijn hand uitstrekt, zooals onlangs, toen hij , schier
zielloos daarheen liggende, uit de genade Gods weer
hoop op herstel had gevat, hij ook nu door diezelfde
genade weer herstelling van nieuwe en volle krachten
hoopt, ofschoon hij nu schier is uitgebluscht. Hij
herhaalt het woord, v o l g e n s het W o o r d , dewijl
zonder het woord de macht Gods ons koud zou laten.
Maar waar God ons ontmoet, ofschoon moed en kracht
ons ontbreken, moet Zijne belofte kracht genoeg heb-
ben , om ons te versterken. (CALVYK).

29. Wend van mij den weg der valschheid *),
den weg van trouweloozen afval en verbreking
Uws verbonds, hoewel mijne lippen U zouden
roemen, boezem mij een diepen haat in tegen
alle geveinsdheid, en verleen mij genadiglijk Uwe
wet, laat mij inwendig hare kracht en haren
zegen ervaren, breng haar door Uwen Heiligen
Geest aan mijn hart.

!) De weg der valschheid is de weg van zonde, of
wel van eigenrechtigheid. Van dien weg wenscht hij
afgebracht en afgehouden te worden. Het is ook daar-
om, dat hij vraagt om die Wet als genadegift, opdat
die Wet zijn verstand verlichtte, maar ook in zijn
hart gegrift en toegepast worde op zijn leven. Dit
is bewijs van het nieuwe leven, van het genadeleven
der ziele. —

30. Ik heb verkoren het getrouw volharden
op den weg der waarheid; Uwe rechten heb ik
mij voorgesteld , dat zij mij een richtsnoer zijn
voor al mijne handelingen.

Het verkiezen van den weg der waarheid, geeft te
kennen, 1) dat hem twee wegen waren voorgekomen,
van welke hij dezen verkozen had tot zijnen weg.
Deze twee waren aan de eene zijde de weg der valsch-
heid, der ongerechtigheid en der ijdelheid, en aan de
andere zijde de weg der waarheid; 2) dat hij het ge-
daan had met en na een goed en rijp overleg. En dat
hij redenen gevonden had om dezen weg boven den
anderen te verkiezen. Daarom wordt dat woord door
de LXX vertaald door Siaxpivsu', d. i. door een rijp
oordeel onderscheiden, dat deze weg beter is (Zie Job
9: 14; 15 : 5); 3) Dat hij het vrijwillig gedaan had
want alle verkiezing geschiedt vrijwillig; 4) dat hij
dezen weg beminde, zich daarin verlustigde, want in
iets, dat men uitverkoren heeft, daarin heeft men
liefde, lust en begeerte. (D'OÜTREIN).

31. Ik kleef vast aan Uwe getuigenissen1),
o HEERE ! beschaam mij niet in de hoop, die
ik daaruit put.

!) Ofschoon hij kleefde aan het stof van verdriet en
dood , hield hij toch vast aan het Goddelijk Woord.
Dit was zijn troost, en zijn geloof kleefde eraan , zijne
liefde en zijne gehoorzaamheid hielden het vast, zijn
hart en zijn geest bepeinsden het gedurig. Zijn keus
was zoo hartelijk en zoo beslist, dat zij er aan vast-
kleefden voor het leven, en er niet van konden ver-
wijderd worden door de snoodheden van hen, die den
weg des Beeren verachtten. (SPUEGEON).

32. Ik zal den weg Uwer geboden loopen,
als Gij mijn hart van zijne benauwdheid verlost,
uit de engte gevoerd, verwijd zult hebben 1).

J) De angst perst het hart toe, de zoete troost van
God maakt het wijd ; de weg van leugen verontrei-
nigt het hart, maar de weg der waarheid is recht en
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maakt het hart oprecht; het kwaad geweten stremt
den loop, maar de begeerte tot den Heere geeft een
vrij geweten en geeft den voeten vleugelen. (TAUBE).

Die bedroefd van harte is, is in het natuurlijke niet
zoo bekwaam tot zijn werk, veel min tot loopen,
maar wel iemand, die gezond en vroolijk is. Kinde-
ren Gods ! Hebt gij het niet ondervonden, als uw hart
verwijd was, dat gij dan met volvaardigheid liept den
weg van Gods geboden? (D'OUTREIN).

He.
Ys. 33—40. Ter rechter- en ter linkerzijde zjjn iveg-en. die buiten

Uw Woord doen dwalen , gierigheid en hebzucht ïiftn de eene,
weelde en ijdelheid njin de andere zijde. Toon Gij m j j , o Heere!
den "weg Uwer inzelt ingen, en leid mij en houd mij staande op
dien weg.

33. HEERE! leer mij den weg Uwer inzet-
tingen ]) duidelijk kennen en in al zijne lieflijk-
heid en zijnen zegen, en ik zal hem houden ten
einde -) tóe.

!) Weer herhaalt hij de bede, die hij reeds dikwijls
gebruikt heeft in dezen Psalm, dewijl het van groot
belang i», dit beginsel in ons leven vast te houden,
dat ons God bestuurt. Wij zien nu, dat het grootste
gedeelte alles liever bedekt, dan dit voor zich van God
te verzoeken. Daarom prent de Heilige Geest deze bede
in, welke Hij aanhoudend moet doen terugkeeren , op-
dat niet slechts zij, die nieuwelingen zijn en nog pas
beginnenden, maar ook zij, die reeds groote vorderin-
gen hebben gemaakt, niet vertragen verder op te klim-
men. En dewijl de Geest des verstands van den hemel
gegeven wordt, eischen zij, door booger aandrift, dat
zij tot de ware kennis van de Wet worden geleid.
(CALVYN).

2) Zoo God door Zijnen Geest een recht en goed ken-
nen schenkt, zal Hij dien ten einde toe bewaren.
Het baat ook een reiziger niet, dat hij den weg voor
eene poos houdt, indien hij dien niet houdt tot aan
het einde van zijne reis. (HENEY en SCOTT).

Het is God, die in ons werkt het willen en het
werken naar Zijn welbehagen, zoowel al s h et verstaan
van hetgeen goed is (Filipp. 2: 13). Wij moeten ons
afhankelijk gevoelen van de genade van God, van
welke nl. onze zegen is. Dat God Zijnen Geest in ons
legt, i» de oorzaak van het wandelen in Zijne inzet-
tingen. (HENKY en SCOTT).

Ten e i n d e toe , d. w. z. tot het einde des le-
vens, tot de volkomenheid der gehoorzaamheid. De
dichter verwacht het dus van de genade Gods, dat
die hem zal doen volhouden tot den einde toe, en als
middel het onderwezen worden en betrachten van de
inzettingen van zijn Yerbonds-God. —

34. Geef mij het verstand, dat daartoe noo-
dig is, en ik zal Uwe wet houden , ja ik zal ze
onderhouden met gansenen harte.

35. Doe mij treden op het pad Uwer gebo-
den , want daarin heb ik lust.

36. Neig mijn hart, dat zoo dikwerf van U
wordt afgeleid en zoo ligt door hot schijnschoon
der wereld wordt bekoord, tot Uwe getuigenis-
sen, en laat het niet geneigd zijn tot gierigheid
of tot hebzucht.

Wiens hart door den Mammon vervuld is, die kan
niet geneigd zijn tot liet woord van God , noch vreugde
hebben in Zijne getuigenissen, (iiaftli. 6: 24. l Tirn.
6 : 6 vv.) (VAIHIÏTGEK).

37. Weod mijne oogen af, dat zij geen ijdel-
heid met welbehagen zien, niet met vreugde rus-

ten op hetgeen bedriegelijk is en mij van mijn
waarachtig heil afvoert; maak mij levend door
Uwe wegen ]), op welke alleen heil en leven te
vinden is.

i) Wij kunnen deze bede opvatten: „Maak mij le-
vend in TJwe wegen," d. i.: Geef, dat ik met een ver-
ruimd, vroolijk en levendig hart in Uwe wegen wandel,
in de vreeze des Heeren en in eeno werkzame heilig-
making en in de vertroostingen des Heiligen Geestes.
Wanneer de ziel dit door de genade Gods ervaart,
dan is zij niet alleen bestand tegen de verleidingen
der ijdelheid, maar zij doodt ook door den Geest de
werken des vleesches, en doet alzoo in de ware mor-
tificatie (dooding) vorderen. Want naar evenredigheid
dat de ziel levendig is, sterft zij aan de zonde der
wereld en het vleeech. Of: maak mij levend d o o r
Uwe wegen, dat is: „heilig en vertroost mi] door de
kennis, overdenking en betrachting van de wegen,
die Gij houdt, en die Gij mij voorschrijft, dat ik ze
houden zal. Immers het Woord Gods is het Woord
des levens en het rechte middel, om de ziel levend ie
maken (vs. 50). (D'OUTRKIN).

Gelijk ik wenscli dof en ongevoelig te zijn voor de
aandoeningen der aardsche ijdelheden, zoo maak mij
integendeel, o Heere! levendig, krachtig en vurig in
Uw werk en in Uwen dienst. (POOLE).

Gij moet uwe ziel los maken van het aardsche goed
en van vleeschelijke begeerlijkheden, anders kan zij
niet naar boven, anders blijft zij gebonden en ver"
leert eindelijk het vliegen. (GÜNTIIER).

Waarom klaag ik over de verzoekingen van bui-
ten ? In mij zelven is het grootste gevaar. In mijn ver-
stand vind ik duisternis, in mijnen wil groote traag-
heid , in mijne neigingen al te groote zorg en liefde
voor het aardsche, in mijne zintuigen eeno neiging
tot het ijdele dezer wereld. (FEISCH).

38. Bevestig Uwe toezegging aan Uwen knecht'),
die Uwe vreeze toegedaan is, breng Gij Uwe
beloften aan het hart ran Uwen dienaar, opdat
zij hem recht duidelijk en levendig zijn.

*) Wij moeten bidden om hetgeen God heeft toege-
zegd ; wij moeten niet meer vragen, en wij mogen
niet minder vragen. (HEKBY en SCOTT).

39. Wend mijne smaadheid af, die ik vreeze');
want Uwe rechten zijn goed ; dien, die ze houdt,
schenken ze een rijken zegen.

l) De smaadheid kan voortkomen uit verijdeling van
een roemend vertrouwen aangaande de waarheid en
zekerheid van Gods beloften, of uit de veelheid mijner
overtredingen , of uit mijne onstandvastigheid op IIwe
wegen en mijne afwijking daarvan, waarvoor ik van
wege mijne zwakheid en onkunde met groote reden
heb te vreezen. (POOLE).

De smaad der wereld is ons eene eere, zij wordt
ons eerst eene smandlieid, wanneer wij ons door haar
van den Heore laten aftrekken. (DIEDRICH).

Wanneer Satan f en kind van God er toe gebracht
heeft om aan de wore'd toe te geven, of zijn vertrou-
wen beeft vei'zwokt, door hem te verzoeken, op zich
zelven te zien of er ecnige reden is, waarom men zou
aangenomen worden, dan wil hij hem doen terugkee-
ren en verwijt hem diezelfde zaken, waarin hij hem
geleid heeft. Christenen, zijt gij daarvoor vreezen de ?
Herinnert u de eenige besturing, die op uw geval
past: „Bovenal aangenomen hebbende het schild Hes
geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des boo-
zen zult kunnen uitblusschen" (Bfez. 6: 36). De over-
winning moet komen van het kruis van Christus.
(BRIDGES).

40. Zie, ik heb eene begeerte tot Uwe beve-
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len '), om die tot in hunne diepte en waarheid
te kennen en hunne goddelijke kracht te onder-
Tindon ; maak mij , den zoo diep nodergeslagene
(vs. 25 en 28), levend door Uwe gerechtigheid,
volgens Uwe rechtvaardigheid en getrouwheid,
die U tot het volbrengen Uwer beloften verbindt.

') Hij is diep nedergebogeu door een gevoel van
zijne zwakheid; eii behoefte aan genade; maar hij be-
geert in alle'zaken te handelen overeenkomstig den
Üodclelijken wil. Waarheen onze begeerten zich uit-
strekken, daar zijn wij in het oog van God. Als wij de
volmaaktheid niet hebbeu verkregen, dan zegt het
toch iets, er naar gehongerd te hebben. Hij, die ons
de begeerte geschonken heeft, zal ze ons ook doen
verkrijgen. (SPURGEON).

Vau.
l Vs. -U—'18. Ik ben omgeven door lasteraars en kan gemakkelijk

in vcr/oeking komen, om my voor Uw Woord te schamen; laat
Gij mij <ian Uwe genade ondervinden, dat ik vast sta en eene
goede belijdenis doe met woord en wandel.

41. En dat mij Uwe goedertierenheden over-
komen, dat Uwe genade mijn deel zij ; o H E E R E !
Uw h e i l , naar Uwe toezegging ' )> volgens welke
Gij de Uwen uit elke benauwdheid zult uithelpen.

!) Do dichter spreekt zijn behoefte uit aan do be-
wijzen van Gods goedertierenheid. Dat die hem over-
komen, zoo smeekt hij, en hij grondt de verhooring
zijner bede op de beloften Gods. Zijn bidden is derhal-
ve een geloovig bidden en gaat gepaard met een ge-
gronde hope op hetgeen God zelf heeft toegezegd. Bij
hem is het leven des geloofs op de belofte aanwezig. —

42. Ik bid dit van U, opdat ik mijnen sma-
der wat heb te antwoorden, wanneer hij honend
tot mij spreekt: waar is uw God? (Ps. 42: 4, 11)
want ik vertrouw op Uw woord, en alzoo moet
het ook in mij blijken, dat de Uwen niet voor
altijd in ellende zijn, alsof zij door U waren ver-
laten.

Gods woord is de grond van onzen levensloop, het
licht in den nacht van droefheid, het lied op onze
pelgrimsreis. Standvastig, geduldig en getroost bij het
woord van God te blijven, dat is volgens de getuige-
nis der geschiedenis en volgens de ervaring van alle
geloovigen de eeuwigvloeiende bron van zegen in de
ellende van deze wereld. God laat Zich door onzen
mond aan Zijn woord herinneren. Maar wie dat onder-
neemt, die moet niet alleen Gods "Woord kennen,
maar het ook oprecht liefhebben, van harte daaraan
eelooven en er zich ernstig op toeleggen om het te
houden. (MOLL).

Indien wij begeeren onver wonnen staande te blijven
tegen de aanvallen der wereld, wordt ons hier de
weg getoond, nl. te hopen op het Woord Gods. Ja,
hoe bedroefd wij ook zijn, toch beveelt ons de Geest
Gods de wreede bespottingen der goddeloozen moedig
te verachten, maar opdat wij ze mogen afwijzen, ver-
bindt Hij het woord h o o p met r e c h t e n . (CALVYN).

43. En ruk het woord der waarheid van mij-
nen mond niet al te zeer; laat de nood niet zoo
hoog gaan, dat ik geheel en al verlegen, geene
getuigenis en belijdenis van U meer zou kunnen
afleggen, of zoo doodig in mijn hart zou zijn,
dat ik van Uwe liefde niet zou getuigen; want
ik hoop op Uwe rechten > ) , en kan dan toch niet
te schande worden voor mijne lasteraars.

i) Dit is het woord van een sterk geloovige, die
niet alleen geoefend hoeft de toevluchtnemende daad
des geloofs tot het woord, maar die daar ook op steunt
en leunt en zich met eene volkomene gerustheid daar-
op verlaat. (D'OUTREIN).

44. Zoo zal ik Uwe wet steeds onderhouden ,
eeuwiglijk en altoos ')•

!) Niets bindt iemand krachtiger aan den weg des
Heeren, dan eene ervaring der waarheid van zijn
woord, belichaamd in den vorm van goedertierenheid
en bevrijding. Niet alleen opent des Heeren trouw
onzen mond tegen onze wederpartijders, maar zij neigt
ook ons hart, tot Zijne vreeze en maakt onze eenheid
met Hem meer en meer innig. (SPURGEON).

45. En ik zal wandelen in de ruimte, verlost
naar den uit- en inwendigen mensch uit al mijne
benauwdheden zal ik groote vrijheid en vertroos-
ting genieten op alle mijne wegen, omdat ik Uwe
bevelen gezocht heb, die heb nagespeurd, die
bemin en met alle vlijt betracht.

Dezulken, die op God wachten, kan Hij niet ver-
laten ; Hij kan zulk een geloof, dat Hij zelf gewerkt
heeft, niet ongerechtvaardigd laten. (DIEDRICH).

46. Ook zal ik voor koningen (Matth. 10: 18)
vrijmoedig spreken van Uwe getuigenissen, en
mij niet schamen ') (Kom. l : 1G).

!) Schaamte is eeue verlegenheid en droefheid over
de bewustheid van iets, dat ons onbetamelijk ig of
ontsiert. Maar de getuigenissen Gods zijn iets, waar-
over een geloovige, een dienaar Gods zich niet be-
hoeft te schamen. Zij behelzen niet dan Gode betame-
lijke waarheden, diö Hem tot eere en den mensen
tot veiligheid strekken. Daarin is eene wijsheid, die
alle verstand te boven gaat, eene wijsheid, waarbij
al de wijsheid der wereld dwaasheid is; het woord
is de grootste schat en de kostelijkste rijkdom, dien
men kan bezitten. (D'OUTREIN).

De Augsburgöche confessie heeft deze spreuk uit de
Latijnsche overzetting, de Yulgata, tot haar motto
genomen : E t l o q u e b a r d e t e s t i m o n i i s i n
c o n s p e c t u r e g u m , e t n o n c o n f u n d e b a r . —

47. En ik zal mij vermaken in Uwe geboden,
die ik liefheb.

Met Gods Woord om te gaan, is den kinderen der
wereld een last, maar den kinderen Gods een lust,
omdat dit hun het moeitevolle leven verlicht en ver*
aangenaamt. (STARKE).

48. En ik zal met hartelijk, vurig verlangen,
gelijk men bij het gebed doet (Ps. 28 : 2; 63 :
5; 134 : 2; 141 : 2) mijne handen opheffen naai1
Uwe geboden, die ik l iefheb, en ik zal Uwe
inzettingen betrachten, die bepeinzen en zoeken
te volbrengen.

De ,, handen op te heffen naar Gods geboden" kan
te kennen geven : ik zal als het ware met beide
handen naar Uwe geboden grijpen, uithoofde van de
begeerte, die ik tot deze heb ;" of: „ik zal mijne
handen ijverig aan het werk slaan, om Uwe geboden
te gehoorzamen;" of: „ik zal ze met beide handen
aangrjjpen, gelijk oen hongerige de handen uitsteekt."
(KLINKENBERG).

Zaïn.
Vs. -il»—5P>. Ik heb te doen met spotters en ongelöovigen; over1

afvalligen van Uwe wet moet ik in ijver ontsteken; gedenk dan
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mijner naar Uw Woord, waarop Cry mij decdt hopen ; Tlvre reyh"
ten zijn nijjn lied in 't land mijner vreemdclinyschap.

49. Gedenk des woords, tot Uwen knecht
gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen,
en aan welke belofte ik mij nog vasthoud.

Hoedanig uwe bijzondere behoefte ook zijn moge,
gij zuft .aanstonds de eeue of andere belofte in den
JSijbel vinden, welke daaraan voldoet. Xijt gij uitge-
put on zwak, omdat uw weg moeielijk is en gij ver-
moeid z i j t? Ziedaar de belofte : „Hij geeft den moeden
kracht." Wanneer gij zulk eene belofte leest, ga er
dan mede naar den grooteu Belover, en vraag Hem
om Zijn eigen woord te willen vervullen. Zoekt gij
Christus on dorst gij naar eene inniger gemeenschap
met Hem 'i Deze belofte: „Zalig zijn zij, die hongeren
en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden," schijnt als eene ster op uw pad.
Ga met deze belofte gedurig tot den troon der genade,
pleit op niets anders, maar wend u telkens weer tot
God met het: Hoere! Gij hebt het gezegd; doe gelijk
als Gij gesproken hebt." Zijt gij bedroefd over uwe
zonden en gaat gij gebukt ouder den zwareu last
uwer ongerechtigheden ? Luister naar deze woorden :
„Ik, Ik ben het, die uwe overtredingen uitdelg en
Ik gedenk uwer zonden niet meer." Gij zelf hebt geene
verdiensten, waarop gij zoudt kunnen pleiten tot ver-
geving, maar pleit op Zijne geschrevene verbinte-
nissen en Hij zal die nakomen. Zijt gij bevreesd, dat
gij niet zult kunnen volharden tot den einde, dat,
na u zelveu een kind Gods gedacht te hebbeu, het
zou blijken, dat gij een verworpene zijt? Mocht dat
uw toestand wezen, ga met dit woord van genade
tot den troon en zeg: „Borgen mogen wijken en
heuvelen wankelen, maar hot verbond Mijns vredes
zal van u niet wijken." Hebt gij het zoete gevoel van
's Heilands gemeenschap verloren , en zoekt gij Hem
met een bedroefd hart, gedenk aan de belofte : „Keer
weder tot Mij en Ik zal tot u wederkeeren; voor een
klein oogenblik heb Ik u verlaten, maar met groote
outfermingen zal Ik u vergaderen." Grond uw geloof
op Gods eigen woord, en welke uwe vrees of uwe
behoefte zijn moge, ga gedurig tot de Bank des ge-
loofs met de eigenhandig geteekende banknoot uws
Vaders, zeggende : „Gedenk dos woords tot Uwen
knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen
hopen." (SPUROEOïf).

50. Dit, dat ik op Uw woord en de heerlijke
vervulling daarvan mag hopen, is mijn troost in
mijne el lende, want (dat) Uwe toezegging heeft
mij levend gemaakt, mijn moedeloos hart weder-
opgebeurd (vs. 25. Ps. 19 : 8).

t) Het woord in den grondtekst kan wel w a n t betee-
kenen, maar ook dat. En hier moeten we die laatste
beteekenis hebben. C a l v y n teekent dan ook hierbij
aan: „Alzoo niet zonder bedoeling zegt hier de Pro-
feet, dat de geloovigen hierdoor alleen leven en in
stand blijven in hunne ellende, dewijl het "Woord
Gods hun leven inblaast. Waarom , indien wij het
"Woord des Heeren goed overdenken, wij ook midden
in den dood zullen leven en het zal niet zulk een
zware druk zijn, welke niet weggenomen wordt door
dit middel." —

51. De hoovaardigen hebben mij boven mate
Zeer bespot over mijn vertrouwen op U en mijne
liefde tot U; nochtans ben ik van Uwe wet niet
geweken, hoe scherp ook het wapen van den
spot is, waarmede de duivel Uwe uitverkorenen
zoekt te verleiden.

52. Ik heb gedacht, o HEERE! aan Uwe oor-

deelen, welke Gij van ouds aan hebt volvoerd,
en heb mij getroost met Uwe toezeggingen.

53. Groote beroering, ontzetting, heeft mij
bevangen, heeft mij aangegrepen van wege de
goddeloozen, die Uwe wet verlaten.

Of „stikkende beklemdheid grijpt mij aan om der
boozen wil, der verlaters Uwers wet." Het Hebreeuw-
sche woord beteekent de uitwerking van den gloei-
enden wind, die in één oogenblik verstikt, (v. d.
Palmj.

54. Uwe inzettingen zijn mij gezangen ge-
weest1) , do onderwerpen van mijne vroolijke lof-
liederen, gelijk in dezen Psalm, ter plaatse mij-
ner vreemdelingschappen, in deze tegenwoordige
wereld, waar de mensch slechts voor een oogen-
blik en als een doorreizende is (Gen. 47 : 6. l
Kron. 29 : 15. Pred. 12 : 5. Hebr. 13 : 14).

J) Te midden van de groote beroeringen , waarvan
hij in het vorige vers spreekt, zijn hem de inzettingen
Gods gezegend geweest. Het is dan ook terecht ge-
zegd , dat de dichter hier niet spreekt van zijn pel-
grimszuchten, maar wel van zijn pelgrimszangen. Hij
weet, dat hij een doortrekkend man is, dat hij in het
land der vreomdelingschap verkeert. Maar hij ontvangt
genade, om op zijn pelgrimsreis de liederen Zions te
kennen en te zingen uit een Gode toegewijd harte. —

55. a) HEERE l des nachts, wanneer de smart
zich het meest laat gevoelen, ben ik Uws naams ')
gedachtig geweest, en heb Uwe wet bewaard :).

a) Ps. 16: 7; 42 : 9.
1) Ook hij klemt zich vast aan den Naam. Dat is,

als anderen sliepen en de slaap van zijne oogen week,
dan dacht hij aan de heerlijke openbaring van Gods
Wezen. De gedachte , hoe zijn God was de God des
Verbonds, die zijn .Naam had uitgeroepen als Barm-
hartige en Genadig en groot van Goedertierenheid.
En die overdenking was hem zoet en heerlijk. Die
overdenking drong hem om de inzettingen van zijn
God te onderhouden. —

2) Hij vond heiligmaking door overdenking; door
de gedachten des nachts regelde hij de handelingen
des daags. Gelijk de daden van den dag dikwijls de
droomeu van den nacht voortbrengen , zoo ook leverde
de gedachte van den nacht de daden des daags op.
Als wij den Naam Gods niet in ons geheugen be-
waren, dan willen wij de Wet Gods niet bewaren in
ons gedrag. (SPURGEON).

56. Dat is mij geschied, die blijdschap, die
opgeruimdheid, ook te midden van zoovele vijan-
den, is mijn deel geweest, omdat ik Uwe beve-
len bewaard heb, want indien ik ze moedwillig
en goddeloos verbroken had, zou hot herdenken
dezer dingen mij zoo droevig en verschrikkelijk
zijn geweest, als het mij nu troostvol is, omdal
ik ze heb betracht (Ps. 4 : 8). (FOOT.E).

Cheth.
Vs. 57—64. Hebben tvnderen hun deel in dp/e wereld, mijn deel

is l"w Woord steeds beter te verstaan en het steeds meer te vol-
g-en. L e c v Gij dan mij Uwe rechten, gelijk ik reeds meermalen
heb gebeden, opdat ik steeds vordere in de kennis van mij zelveu
en in de liefde tot Uwe getuigenissen.

57. De HEERE is mijn dee l 1 ) , mijn hoogste
goed (Ps. 16: 5; 73: 26); ik heb gezegd, mij
voorgenomen, dat ik Uwe woorden zal bewaren.
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l terwijl do monsclien dezer wereld in iets geheel
l anders hun deel zoeken (Ps. 17 : 14).

') Ongetwijfeld drukt de dichter hiermede de blijde
l stemming des harten uit, dewijl hij op dit oogenblik
l er zich geheel van bewust is, dat Jehova zijn doel,
l zijn eigendom is. Mogen anderen zich aan de wereld,
l of aan-'de wereldsche goederen vastklemmen, hij er-
I Taart het, hij is door het geloof er van verzekerd,
l dat de trouwe Yerbonds-God zijn Een en Alles is.
l Ia het tweede lid spreekt hij het uit, dat het de in-

il nerlijke keuze zijns harten is, om met dien Heere in
J gemeenschap te blijven, door het onderhouden van
l Zijne inzettingen, dewijl hij weet, dat elke afwijking
l Tan de geboden, het zalige van Gods gemeenschap
l afbreuk doet. —

58. Ik heb Uw aanschijn ernstelijk gebeden
l van ganscher harte, zeggende: wees mij ge-
I nadig (Ps. 123: 3) naar Uwe toezegging (vs. 49),
l opdat ik mijne belofte (in vs. 57) kan houden,
l gelijk Gij de Uwe houdt.

59. Ik heb mijne wegen bedacht l) en mijnen
l wandel zorgvuldig beproefd, en heb mijne voeten
l gekeerd tot Uwe getuigenissen, ten gevolge van
l hetgeen ik in mijn vorig leven opmerkte en vond.

j ') Dit kan men op tweeërlei wijzen opvatten: 1)
l yan zijne v o o r g a a n d e wegen; deze had hij zich
l te binnen gebracht en zichzelven rekenschap afge-
I magd over al zijne gedachten, woorden en daden,
l wat daarin goed en heilig, en wat er kwaad en
l londigs. in geweest was. 2) Van zijne wegen in do
l t o e k o m s t ; deze had hij bedacht, dat is, met be-
I dachtzaamheid overwogen, hoe zijne gedachten, woor-
I den en daden in te richten, om Gode te behagen,
l TOOI' zich zei ven eene goede conscientie te behouden,
l en zijne zaligheid uit te werken (Spr. 4: 26). Hij

toont hier, dat de wijsheid in zijn hart was gekomen,
l en dat de bedachtzaamheid over hem de wacht hield,
l om niet los daarheen zijn doen en laten in te richten,
l maar na goed overleg zoodanige wegen te verkiezen,

die goed en prijselijk waren en waarvan het einde
Trede zou zijn. (D'ouiREiif).

[ 60. Ik heb gehaast, en niet vertraagd, niet
eerst lang met vleesch en bloed geraadpleegd,
Uwe geboden te onderhouden.

Het terugzien op de wegen, die achter ons liggen,
is rijk in leering omtrent ons zelven, en alle ware
wlfkennis wordt tot erkentenis van zoude in het
onbedriegelijk licht van God en van Zijn woord ; ook
hier is het „zoekt en gij zult vinden," en wat men
Tindt van veelvuldige dwalingen en zijwegen, dat
drijft met de smart des berouws tot het terugkeeren
naar Zijne getuigenissen (vs. 59), en wel zouder eenig
uitstel (vs. 60); aan dit haasten tot redding der ziel
wordt een rechtschapen hart erkend — de eerste ure

! de boste ure. (TAUBE).

61. De goddelooze hoopen hebben mij be-
roofd '), nochtans heb ik Uwe wet niet vergeten.

') In het Hebr. ^11J7 D^CH i ̂ 3 PI (Chebli re-
ichaim iwduni). Letterlijk en beter: S t r i k k e n der
g o d d o l o o z e n h e b b e n mij omgeven . Het was
rijns vijanden te doen, om hem te doen vallen of te
doen struikelen; maar tegenover de lagen en listen der

liijanden plaats hij de Wet. Het houden der Wet, het
jiich houden aan de ordinantiën Gods had hem voor
l tallen en struikelen behoed. —

62. Te middernacht sta ik op, om U oven
voor de rechten Uwer gerechtigheid, daar de

liefde tot deze en de dankbaarheid daarvoor mij
den slaap ontnemen (Ps. 42 : 9).

Een Christen moet weten, dat hij juist niet den
geheelen nacht moet doorslapen, maar dat het bi l l i jk
is, ook in den nacht God te eeren en te aanbidden.
(CHEYSOSTOMÜS).

Het was Melanchtona gewoonte, om kort na mid-
dernacht op te staan, eerst te bidden ea dan over
Gods woord na te denken. (MOLL).

63. Ik ben een gezel van a l l e n , die U vree-
z e n 1 ) , de vromen zijn mijn volk, dat ik lief heb;
met do goddeloozen verkeer ik niet, en ik ben
een vriend van hen, die Uwe bevelen onder-
houden.

!) Hoe gering zij ook mochten wezen naar de
wereld, hoe eenvoudig ten opzichte van kennis en
wijsheid, als ze maar Öod vreesden en dazen stempel
hadden, zoo waren zij dierbaar in Zijne oogen on hij
schaamde zich hunne gemeenschap niet. (D'OUTREIS).

Niet slechts over het broederlijk medegevoel en de
broederlijke liefde wordt gesproken, welke de ge-
loovigen onder elkander beoefenen, maar hij verstaat
er onder, dat zoo dikwijls hij iemand ontmoet, die
God vreest, hij hem de hand toereikt als teeken van
gemeenschap, niet alleen, dat hij een was uit het
getal en de orde der dienaren Gods, maar ook zijn
modegenoot. En zeker, dit gevoelen wordt bij alle
vromen gevonden, opdat de een den ander voorga in
de vreeze Gods. En er schijnt een stilzwijgende ver-
gelijking achter te steken tusschen die heilige har-
monie, waardoor de geloovigen den dienst Gods en de
vroomheid bij zich zelven opkweken en die godde-
looaen vermengingen, dis wijd en zijd heersenen in de
wereld. Wij zien nu, dat de goddelooze menschen
hunne slagorden tegen God opstellen en op alle
mogelijke wijze, zich beijveren, om den dienst Gods
uit te roeien, waarom het te meer past, dat de kin-
deren Gods opgewekt worden, om de heilige eenheid
te beoefenen. (CALVY.N).

64. HEERE ! de aarde is vol van Uwe goeder-
tierenheid (Ps. 33: 5); leer mij Uwe inzettin-
gen (vs. 12).

De beide leden van dit vers schijnen niet zamen te
hangen; maar juist uit do beschouwing van de schep-
ping en de onderhouding, van de geüeele regeering
der wereld moet voor den waarheidlievendeu geest
het verlaugen ontstaan, om meer nauwkeurige kennis
van God te verkrijgen, door welke de genade Gods
in de wereld verklaard wordt en de raadsels worden
opgelost. (VAIHINGEK).

Teth.
Vs. 65—72. Op don weg van verootmoediging hebt fljj mij Teel

goeds gedaai:, daar ik in ueze Hohool Uwe rechten geleerd heb,
en Uw \Voord boven allo gehalten heb liet'gekregen, dat spreek
ik voor U u i t , en tegenover ül mijne lasteraars sta ik als een ,
die Uwe geboden gelooft en zich in het houden van Uwe beve-
len oefent.

65. Gij hebt, dit is de slotsom van al mijne
levenservaringen, bij Uwen knecht goed godaan,
H E E R E ! naar Uw woord x), volgens de gegevene
beloften.

l) Onze Psalmist is door de kastijding van zijne
vreemdelingschappen geoefend geworden, en smaakt
do zoete vrucht der gerechtigheid, die de bittere ver-
drukking hem bereid heeft. Derhalve betuigt hij van
den Heere : Gij hebt bij Uw knecht goed gedaan, naar
Uw Woord. HJJ heeft onder de verdrukking en be-
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proeving den Hoere nader leereii kennen, in Zijne
liefde en genade, en wat hem kwaad toescheen, dat
belijdt hij nu goedheid des Heeren jegens hem te zijn
geweest. (DOKNEK).

66. Leer mij eenen goeden zin en wetenschap,
geef mij een juist oordeel ter onderscheiding van
goed en kwaad; want ik heb aan Uwe geboden
geloofd.

67. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar
nu onderhoud ik Uw woord.

Het kruis is eene heilige en nuttige beschikking
Gods, eene school der wijsheid, waarin geleerd wordt,
wie God en wie de mensoh is. Menschelijke erkenning
en wetenschap van Goddelijke waarheden maakt nog
tot geen rechtschapen godgeleerden; geloof, gebed en
beproeving behooren ook daartoe. De mensch kan
niets slechter verdragen dan goede dagen ; gewoonlijk
vervalt hij daardoor op dwaalwegen en in zonden.
(STAKKE).

Door verootmoedigingen brengt God den mensch van
zijne eigene wijsheid af en gewoonlijk door nog ster-
kere verootmoedigingen van zijne eigene gerechtig-
heid. (KIEGEK).

De voorspoed in vorige jaren had hom van het
spoor der godsvrucht doen afdwalen. Hij had zijn
vleesch gevoed tot begeerlijkheid, zijn hart was ver-
heven, afgeweken van den Heere en, evenals de dwaze
maagden, lag hij in een gevaarlijken slaap. Dat be-
lijdt hij nu met smart en schaamte, nu, nadat de Heere
hem met de roede van bittere tegeuheden gevoelig heeft
opgewekt, vernederd en tot zich getrokken had, en
hij weer in de inzettingen des Heeren mocht wande-
len. (DONKER).

68. Gij zijt goed en goed doende1); Gij weet
ook Uwe goedertierenheid, die bij U jegens ons
menschen is, door daden te bevestigen; leer mij
Uwe inzettingen, doordat Gij ze naar hare betee-
kenis mij verklaart en de woorden in mijn hart
schrijft (vs, 12, 64).

J) Ziedaar een kussen van do roede on van Hem,
die ze besteld heeft. Hij is diep vervuld van de goed-
heid des Heeren, die hem ook tegenschitterde in den
weg der verdrukkingen, en weder gebracht heeft op het
pad van Zijne geboden en inzettingen. Zoo heeft de be-
proeving ook bij hem een vreedzame vrucht der ge-
rechtigheid achtergelaten. —

69. De hoovaardigen hebben leugens tegen mij
gestoffeerd, verdicht en verbreid, mij op alle
mogelijke wijze verdacht zoeken te maken; doch
ik bewaar Uwe bevelen van ganscher harte,
ik ben geheel onschuldig aan 't geen zij mij ten
laste leggen.

70. Hun hart is tegenover alle indrukken van
Uw woord, vet als smeer') (Ps. 17: 10; 73: 7.
Jes. 6: 10), het is door den voorspoed ongevoe-
lig geworden; maar ik heb vermaak M» Uwe wet
(vs. 16 en 47).

l) Ook in andere talen is het gebruikelijk, dat
j,vetheid" voor „onverstand" wordt genomen. Van daar
de spreekwoorden: H o m o n a r i s o b e s a e voor een
dom en onverstandig meusch, zoo ook p i n g u i s et
C r a s s a M i n e r v a ; Botica, enz. (D'OÜTKEIN).

71. Het is mij goed dat ik verdrukt ben ge-
weest, dat ik was in de school des lijdens, opdat
ik Uwe inzettingen leerde, opdat ik te meer aan
Uwen dienst verknocht zou worden (vs. 67).

72. De wet U ws mond s is mij beter, dan dui-
zenden van goud of zilver (Ps. 19 : 11).

Do innige betrekking, waarin het bestuur van God
tot Zijn woord geplaatst wordt, laat ons een diepen
blik in de onmetelijke beteekenis van het Goddelijk
woord der openbaring slaan. "Wat zijn wij zonder liet
woord des Heeren 'i Wij staan met gesloteoe oogen
voor het rijke beelden- en teekenschrift van Zijne won-
derwerken ; wij weten niet, wat wij moeten doen; wij
weten niet, wat H ij doet, en niet alleen dit, maar
daar tusschen Zijne gedachten en onze gedachten,
Zijne wegen en onze wegen een hemelsbreed onder-
scheid is, zoo is het ons steeds tot aanstoot en erger-
nis, dat het niet naar onzen zin gaat, en wij meenen
eerder onder eeuen cipier of' tyran , dan onder liet
zachte bestuur van een vaderlijk hart te staan. Eerst
het Woord maakt het zegel van Gods hart en daar-
mede ook van Gods wegen en werken voor ons open;
men erkent God als den Heiland, den volkomen goe-
den , wiens genade, die het midden van alles is, in
ieder opzicht het eeuwig heil van zondaars bedoelt,
wiens handelen zich alzoo onverbrekelijk aan de orde
des heus verbonden heeft. (TAUBE).

De vrucht uu, die uit de kastijdingen Gods ons toe-
komt, is de moeite waard, gedurig te proeven, opdat
zij ons aangenaam zij. Kn laten wij alzoo dulden tot
de orde geroepen te worden , ons die zoo lastig en mooi •
lijk te voldoen zijn. (CALVYN).

Jod.
Vs. 72—80, Aan de andere zijde sta ik tegenover degenen, die ü

vreezen en Uwe getuigenissen kennen; zjj zien op m|j, en lezen
in hetgeen aan my geschiedt huime eigene geschiedenis. !<aat my
dan voor hen een troostvol voorbeeld worden, dut hun tot vreugde
en versterking is.

73. a) Uwe handen hebben mij gemaakt en
bereid; Gij zijt mijn Schepper, en door Uwe ver-
kiezing ben ik die ik ben (Deut. 32 : 6. Job 10 :
8;; maak mij verstandig, want Gij kunt toch on-
mogelijk Uw schepsel verlaten en het ontzeggen,
wat tot zijn waar geluk onvoorwaardelijk noodig
is; onderwijs Gjj mij , opdat ik Uwe geboden leere.

a) Ps. 139 : 13.
"Wij danken aan God als onzen Schepper het natuur-

lijke leven en de onderhouding daarvan; zou het met
het geestelijke leven anders zijn? (MOLL).

De schepping van een nieuw hart brengt noodzake-
lijk mede, dat wij streven in de levende kennia van
God toe te nemen, en Hem voor Zijne weldaden te
loven. (STAKKE).

Het woord m a k e n , b e r e i d e n of b e v e s t i g e n
wordt niet alleen verstaan van het natuurlijke, maar
inzonderheid van het geestelijke, en van den inwen-
digeu mensch des harten, welken hij erkent, dat God
in hem geformeerd had, en dat Hij hem gemaakt had
tot een nieuw schepsel, geschapen tot goede werken.
Zoo wordt het woord m a k e n genomen Ps. 100: 3;
149: 2. Jes. 43: 7. Efez. 2 : 10 en het woord formee-
ren Jes. 43: 18. Het woord m a k e n zou dan hier be-
teekenen de eerste verandering of vernieuwing van
don mensch, en het woord b e v e s t i g e n , de bewa-
ring, vasthouding en vaststelling in den genadestaat.
Alzoo wordt te zamen vereenigd de wedergeboorte tot
eene levende hoop (l JPetr. 1 : 8 , 4) en de krachtda-
dige bekeering (vs. 5 , vgl. 2 Kor. l : 21 , 22).
(D'OUTKEIN).

De dichter heeft hier op het oog het werk
Gods, waardoor Hij den mensch alzoo schiep, dat
deze aan zijn doel en hooge bestemming kon beant-
woorden, nl. zijn God en Schepper eeren en verheer-
lijken. Maar ook denkt hij aan de wedergeboorte)
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waardoor hij van een kind der helle veranderd werd
in een erfgenaam des eeuwigen levens. En het is
daarom, da.t hij smeekt om verstand en om het leeren
ran de geboden Gods, opdat hij in waarheid zijn Ver-
bonds God door en in Zijn leven moge verheerlijken. —

74. Die U vreezen zul len mij aanzien , en zich
verbli jden, wanneer zij in mij een voorbeeld zien,
hoe het vertrouwen op U beloond wordt, omdat
ik op Uw woord gehoopt heb.

Ook voor anderen, die God vreezen, maar die, daar
zij nog onder den druk van den dienst der ijdelheid
zijn, niet tot doorbreking kunnen komen, is het zeer
tot bevordering, wanneer zij iemand zien, die zich in
geloof, beljjden, beoefenen en hopen, zoo vast aan
God houdt en zich door geene hindernis laat ter ne-
derdrukken. (KIEGER).

75. Ik weet, HEERE! dat Uwe gerichten ') de
gerechtigheid zijn ; ik had die verdrukkingen meer
dan verdiend, en dat Gij mij uit getrouwheid
verdrukt heb t ' ) ; maar daarom blijft toch altijd de
droefheid zwaar om te dragen, en het kruis is
bitter.

') Ofschoon onder g e r i c h t e n in dezen Psalm de
Toorschriften der Wet verstaan worden, dewijl echter
de Profeet er terstond bevoegt, dat hij rechtvaardig
is gekastijd, schijnt (ïit woord hier opgevat te moeten
worden in den zin van, straffen, waarmede God den
mensch bezoekt, om ze tot berouw te brengen. (CALVTN).

•) Het is gemakkelijker in het algemeen te erken-
nen, dat Gods gerichten recht zijn, dan wanneer wij
zelre in deze gekomen zijn. (HENBY en SCOTT).

76. Laat toch Uwe goedertierenheid, die alleen
den last dragelijk kan maken en den lijdenskelk
kan verzoeten, zijn om mij te troosten, naar Uwe
toezegging aan Uwen knecht.

De ware knecht van God ziet spoedig in, dat hij
geen anderen troost heeft dan de genade des Heeren.

l (MOLJ,).

77. Laat mij Uwe barmhartigheden overkomen,
opdat ik leve, want Uwe wet is al mijne ver-
making (vs. 16, 24, 35).

Er is eene valsche vroomheid, die aan het lijden
eene hoogere waarde geeft, dan dat het slechts mid-
del tot het doel is, en hot ten doel van het aavdsche
leven zelf maakt; de wereldorde Gods moet zich ook
hier beneden rechtvaardigen. (VAIHINGER).

De barmhartigheden Gods zijn teedere barmhartig-
heden, de harmhartigheden van een vader voor zijne
kinderen, het medelijden van pene mnedor met haren
zoon. Zij komen tot ons, wanneer wij niet bekwaam
zijn tot hen te gaan. Door Hem alleen leeren wij
het leven van geloof, liefde, vreugde en zaligheid.
(BI>. HORNE).

Dit wijzen op het Inst en vermaking hebben in de
Vet Gods, is het getuigenis van zijn geheiligd gewe-
ten, waarmede hij belijdt, dat de kastijdingen Godsin
hem haar doel hebben bereikt. —

78. Laat.de hoovaardigen beschaamd worden,
omdat zij mij met leugen nedergestooten hebben ,
mij boosaardig door hunne lastering-en kwaad be-
rokkend hebben; (Joch ik betracht Uwe geboden.

De hoovaardij, lastering en onrecht van den vijan-
den van God zijn voorboden van hunne verwarring en
raa hunnen ondergang. De onbillijke verwijten, even
als de vervloeking, die zonder oorzaak is, kan men
gemakkelijk gering achten; zij benadeolen ons niet

en daarom ontroeren zij ons niet. David kon toch in
den weg van zijnen plicht gaan, en daarin vertroos-
ting vinden. (HENEY en SCOTT).

79. Laat hen tot mi jkeeren , die U vreezen,
en die Uwe getuigenissen kennen').

!) Hij is hun vriend en medgezel, zij verstaan elkan-
ler. /ijne ervaringen kunnen hen tot leering zijn en

hunne gesprekken wederkeerig tot zijne vertroosting
en bemoediging strekken. De behoefte aan gemeen-
schap is een karaktertrek van alle kinderen Gods,
zi) zoeken elkanders gezelschap en zitten liever bij
een arm en eenvoudig kind van God in zijne nederige
woning, dan bij do rijke en aanzienlijke 'lieden dezer
wereld. (DONKER).

80. Laat mijn hart oprecht zijn tot Uwe in-
zettingen >), opdat ik niet beschaamd worde, door-
dat ik in openbare zonden vervalle, of teleurge-
steld in mijne verwachtingen , daar Uwe beloften
toch slechts voor diegenen zijn, die U in oprecht-
heid willen dienen.

!) De geloovige erkent God lief te hebben en vreest
nochtans dikwijls, dat het niet zoo is; hij legt daar-
om zijn hart aan God ter onderzoeking voor en bidt
Hem om liefde. Het is de aard van het geloof des
zondaars in den God der genade, dat hij gevoelt en
weet Gode toe te behooren , en er nochtans om bidt.
^oo heeft David ook meermalen verzekerd dat hij van
ganecher harte Gods bevelen bewaart, en toch' bidt
hu weder om een oprecht hart. Dat is de tegenspraak
den geloovigen bekend, der wereld een geheim.
(DaCHSEI,).

Caph.

Vs. Vs. 81—88. We) is het hoog tijd , dat Gjj mjj myn heil Iaat aan-
schouwen, daar er slechts weinig aan ontbreekt, of de vijanden
hebben mij te gronde gericht; verkwik mij dan door Uwe genade,
en houd spoedig gericht over mijne vervolgers.

81. Mijne ziel is bezweken („smacht") van
verlangen naar Uw h e i l J ) (Gen. 49 : 18); op Uw
woord heb ik gehoopt2).

') De Psalmist kan hier gesproken hebbon de taal der
oude Kerk, als wachtende de komst van den beloof-
den Messias, de redding van God en de vertroosting
van Israël. Hij schijnt mij echter meer toe den toe-
stand van zijn gemoed uit te drukken, als bij bevrij-
ding zocht van zijne zonden, zijne vijanden en zijne
angsten. (HENRY en SCOTT).

Hij werd moede van het wachten, zwak van het
waken en ziek door den dringenden nood. Zoo wor-
den de oprechtheid en innigheid zijner begeerte bewe-
zen. Xiets anders kon hem voldoening geven , dan be-
vrijding, door de hand van God bewerkt. Zijn geheele
natuur smacht naar het heil van den God aller ge-
nade, dat moest hij hebben, of anders zou hij ten
slotte bezwijken. (HENRY).

2) De hoop op de belofte in het "Woord vervat, be-
waart de ziel voor bezwijken, dewijl al*dan de geloo-
vige door die belofte bemoedigt wordt. Maar teerelijk
wekt de hoop ook het verlangen op dat de Heere
zicb spoedig openbare in de volheid Zijner ontferming
en genade. —

82. Mijne oogen zijn bezweken, zij staren zich
als het ware blind van verlangen naar Uwe toe-
zegging, dat die aan mij worde vervuld, terwijl
ik zeido: Wanneer zult Gij mij vertroosten ?

Het oog moge bezweken zijn, het geloof nog niet. —

83. Want, zoover is het^met mjj "gekomen

l
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ik ben geworden als een lederen zak in den rook,
verdroogd, uitgeteerd van verdriet; docli Uwö
inzettingen heb ik ondanks alle wedenvaardigheid
niet vergeten.

Men hing de wijnzakken, waarin do wijn bij de
ouden werd bewaard (Matth. 9: 17), ook bij de Grie-
ken en Romeinen, in de vrije, voor den rook toegan-
kelijke bovenste ruimten des huizes op, opdat de wijn
des te eer oud zou worden. Het uitwendige van zulke
lederen zakken was onaanzienlijk, hoe kostbaar ook
het inwendige was. Zelfs in dezen uiterlijk zoo onaan-
zienlijken gedrukten toestand hield de dichter zich aan
Gods woord en Zijne beloften. (YAIIIINGEII).

84. Hoo vele zullen de onheilsdagen Uws
knechts zijn J), h°e lang' zal liij nog moeten wach-
ten op de openbaring van Uw gericht aan Uwe
tegenstanders (Openb. 6 : 10)? Wanneer zult Gij
recht doen over mijne vervolgers, daar mijn leven
toch slechts eene bandbreedte tijd is, en U dus
niet veel tijdruimte overblijft, om mij nog hier
Uw heil te laten ?

1) Alsof hij wil zeggen : Hoe lang hebt Gij be-
sloten TJwi n knecht over te geven aan de willekeur
der goddoloozen, en wanneer zult Gij paal en perk
stellen aan hunne wreedheid en woede? De Schrift ge-
bruikt in dezen zin dikwijls bet woord d a g e n , zooals
dagen van Egypte (Ezech. 30: 9) en dagen van Ba-
byion en dagen van Jeruzalem (Ps. 137: 7), wat el-
dersgenoemd wordt, de tijd der bezoeking (Jes. 10: 3).
(CALVYS).

85. De hoovaardigen hebben mij putten gegra-
ven1), hetwelk niet is naar Uwe wet2).

x) In het Oosten worden zeer dikwijls de wilde die-
ren gevangen in kuilen, die gegraven zijn in hunne
schuilplaatsen en een weinig bedekt, gelijk niet den
gewonen grond, welke bedekking inzakt, wanneer er
op getrapt wordt. (HENEY en SCOTT).

2) In het Hebr. TlfnifO tfS IB'N (Asohcr lo ke-
thoratèka). Beter: Zi j . die n i e t z i j n n a a r Uwe
W e t , d. i., zij, die Uwe wet verachten, zich om
Uwe wet niet bekommeren. —

86. Al Uwe geboden zijn waarheid; z i j , de
hoovaardigen (vs. 85), vervolgen mij met leugen;
help mij!

87. Zij hebben mij bijna (Jer. 20 : 9) vernie-
t i gd , mij nedergeworpen hebben zij op de aarde,
maar ik heb Uwe bevelen niet verlaten.

88. Maak mij levend naar Uwe goedertieren-
heid , maak mij naar Uwe genade weder vrij en
vroolijk in U, dan zal ik de getuigenis Uws monds
onderhouden.

Zulke verdrukten zijn geen hopelooze klagers, en
hoe onaanzienlijk en verdorven hun aanzien zij, wij
zeggen er van: de wijn van hun verborgen leven
Gods wordt er edeler, geuriger en kostbaarder door.
(DONKER).

Wij zien op de goedertierenheid Gods, als op de
bron der geestelijke verlevendiging, en wij smeeken
den Heere, dat Hij one levend mnkc, niet naar onze
verdiensten , maar naar de oneindige kracht der ge-
nade. (SPURGEOB).

Lamed.
Vs 89—90. Gelijk God, de Heere, eeuwig is en gelijk hemel en aarde

zoo -wyd en onwankelbaar zijn, zoo is ook Gods Woord eeuwig,

alles omvattende en nooit wankelende; nan dit AVoord wil ik mij
dan ook vasthouden, hot in mijn leven volgen en mij met rroo-
lijk vertrouwen daarop verlaten.

89. O HEERE! Uw woord bestaat in der
eeuwigheid in de hemelen1) , zoodat geenemacht
der aardo het kan bereiken, om het te doen val-
len ; Uwe beloften zijn zoo vast als de hemelen.

l) Eeuwig en onvergankelijk, steeds zich gelijkblij-
vend is Gods Woord, vol levenskracht en vertroos-
ting, waaraan de dichter zich eeuwig houden wil.
Het heeft den hemel tot standplaats, en daarom ook
de eigenschappen des hemels, voor alles henielsche
bestendigheid. (DELIT/SCH).

90. a) Uwe getrouwheid aan hetgeen Gij in
Uw woord geopenbaard hebt, is van geslacht tot
geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij
blijft staan, zonder dat zij uit hare plaats gaat;
zoo is het ook met Uwe waarheid en trouw.

a) Pred. l : 4.
91. Naar Uwe verordeningen blijven zij nog

heden staan; want zij allen zijn Uwe knechten,
alles, wat Gij geschapen hebt, moet Uw eenmaal
genomen raadsbesluit volvoeren.

Alle schepselen op hunne plaats en overeenkomstig
hunne talenten beantwoorden aan de bedoelingen van
hunne schepping; zal de mensch, die alleen motredo
is aangedaan en voor de onsterfelijkheid is gescha-
pen, alleen opstandeling zijn, de eenigo onnutte last
der aarde ? (DÜCIISEL).

Het is duidelijk, dat de kacht der vergelijking zit
in het nog heden in stendblijven van hemel en aarde,
niet in den hemel en aarde zelve. Want deze zullen
eenmaal voorbijgaan. De dichter wil hier zeggen, dat
schepping en onderhouding van wat God eenmaal
heeft voortgebracht, Zijne goedertierenheid en ge-
trouwheid bewijzen. Want liet God, wat Hij gescha-
pen had, aan zicbzelve over, dan zou alles in het
niet terugzinken. —

92. Indien Uwe wet met al do beloften, die
aan de getrouwe vervulling daarvan verbonden
zijn, niet ware geweest al mijne vermaking, ik
ware in mijnen druk al lang vergaan (Jer. 15:
16).

93. Ik zal Uwe bevelen in der eeuwigheid
niet vergeten *); want door dezelve hebt Gij mij
levend gemaakt (vs. 50)J).

1) Gedenk ten alle tijde aan Gods woord en vergeet
het nooit; wilt gij iets vergeten , zoo vereeet de schep-
selen , die u verhinderen, dat gij niet alleen aan Gods
woord denkt. (STARKE).

2) Zij spreken het best van de dingen Gods, die
spreken bij ondervinding, die kunnen zeggen, dat
door het woord het geestelijke leven in hen begon-
nen, onderhouden, versterkt en opgewekt is. (HENEY
on SCOTT).

94. Ik ben Uwe *), Uw eigendom, behoud mij,
want ik heb Uwe bevelen gezocht (vs. 25).

') De vereoniging des harten met God, dat God de
onze en wij Godos worden, is het hoogste goed, dat
men in dit leven zoeken kan. (FRANKE).

95. De goddeloozen hebben op mij gewacht,
op mij geloerd, om mij te doen vergaan (Ps.37:
32 ; 56 : 7); ik neem acht op Uwe getuigenissen,
en weet, dat ik onder Uwe bescherming veilig
ben.
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\. In alle volmaaktheid, in alles, hoe heer-
lijk en kostbaar het ook ware, hoe volmaakt het
ook scheen te zijn, heb ik een einde gezien, alles
heeft zijne grenzen en perken, maar Uw gebod
is Z86P wijd '), hoe ik ook nadenk, ik vind steeds
nieuwe stof tot bewondering, altijd ontdek ik
nieuwe wonderen Uwer wet.

i ]) Met andere woorden bevestigt hij, wat hij in het
eerste vers van deze afdeeling heeft geleerd, nl. dat
het "Woord van God niet aan verandering is blootge-
steld, dewijl het boven de bouwvallige elementen der
wereld verre verheven is. Hier zegt hij, dat er niets
100 volmaakt onder den hemel is, niets zoo vast, of
ran alle kanten wél bevestigd, dat het echter geen
einde heeft, dat alleen het woord van God, door zijne
Tolheid, alle grenzen en einden overtreft. (CALVTN).

! Onze dichter had veel gezien, veel doorzocht, wat
op aarde tot het volmaakte en onovertrofïone gerekend
wordt ; hij had het bewonderd, maar bevonden , dat
allo volmaaktheid ouder de zon, hoe rijk en schoon
ook, eene eindige en begrensde was, niet te verge-
lijken met de oneindige volmaaktheid van het gebod
Gods, dat zeer wijd is. Hoe hij ook trachtte door te
dringen in het gebod, in het Woord des Heeren,
zijn zielsoog kon de grenzen van dat wouderbare ge-
tuigenis niet bereiken. Altijd weder verwijdde zich de
gezichtskring en verloor zich voor hem in het onein-
dige. (DUNNER).

Tegenover al wat verandert en teleurstelt stelt de
dichter hier het onbegrensde, wat duur en zekerheid
betreft, van het "Woord Gods. De diepte van dat "Woord
te peilen, delengte en breedte te meten en de hoogte
er van te berekenen js hem en ieder mensehen-
kind onmogelijk. Ook de diepst ingcleiden onder
Gods kinderen zullen altijd weder met den Psalmist
moeten uitroepen: Uw Gebod, Uwe Openbaring is zeer
wijd! —

Mem.
Vs. 97—104. Gods dierbare wet, wanneer men haar werkelijk lief

beeft en die bestendig overpeinst en getrouw naleeft, sehenkt
een overvloed van wijsheid , inzicht en oordeel , zoowel boven de

l vjjimden, als boven leermeesters en amloren , wanneer deze in-
I wendifr in hun hart ten opziehre van het woord der waarheid op
l éónc lijn staan. Ik wil mij daarom aan Gods wet hondenen eiken
l Talsehen weg haten, van God wil ik leeren en Zijn Woord zal
l mij de zoetste spijze zijn.

97. Hoe lief heb ik Uwe wet! Zij is mijne
l betrachting den ganschen dag. (Vs. 15 ; Ps. l: 2.)

Heero! daar er zoovelen zijn, die Uwe wet niet
j lief hebben, hoe komt het, dat ik mijne ziel dus voel
j aangedaan en uitgaan in liefde ? Ja, daar ik zelfs te
JToren , toen ik nog in mijn natuurlijken staat was,
l pmsch afkeerig was van Uw woord on Uwe wet,
J hoe komt het, dat ik mijne ziel nu gangch anders
l gesteld vind ? Immers dit is geene vrucht op mijnen
1 akker gewassen, ïfeau, door de genade Gods ben ik

dat ik ben. (D'OUTREIN.)
De dichter spreekt hier niet in ijdele zelfverheffing,

l maar in waren ootmoed des geloofs. Hij beroemt er
] zich niet op, dat hij de Wet Gods eiken dag houdt,
l Ook in dezen Psalm komen klachten over afdwalin-
1 fen, maar hij spreekt het hier eenvoudig en ootmoe-

dig voor zijn God u i t , dat het do lust, de keuze van
zijn hart is geworden, om Gods Wet en Zijn Getuige-
nis te betrachten. —

98. Zij maakt mij door Uwe geboden wijzer,
dan mijne vijanden zijn met al hunne vleesche-
lijke wijsheid en doortraptheid, want zij is
in eeuwigheid bij mij voor eeuwig mijn deel.

Dl. UI,

l) Of , M e e r dan m i j n e v i j a n d e n m a k e n
Uwe g e b o d e n mij w ij s, w a n t v o o r e e u w i g z i jn
z ij m ij n d e e 1. De dichter wil in elk geval zeggen,
zooals ook blijkt uit het volgende vers, dat de 'Wet,
de Openbaring Gods, hem verheft boven zijne vijanden,
die wel vroeger zijne leermeesters waren, maar nu
van die Wet zijn afgevallen en hem, den ijveraar voor
Gods geboden, vervolgen. —

99. Ik ben verstandiger dan al mijne leeraars,
met hunne natuurlijke kennis en wetenschap,
omdat Uwe getuigenissen mijne betrachting zijn.

De eenvoudigste Christen, die door geloof en gebed
de kennis in toepassing brengt, welke hij in de
Schriften der waarheid verkreeg, in nuttige kennis
en beoefenende wijsheid, zal al de onderwijzers te
boven gaan, die op hunne eigene wetenschap staan
te wankelen en de woorden Gods verwerpen, of er
slechts oppervlakkig mede bekend zijn. Door over-
denking van Gods getuigenissen prediken wij tot ons
zelven, en zoo verstaan wij meer dan onze leeraars,
wanneer wij onze eigene harten kennen. (HENRY en
SCOTT.)

Gelijk een soldaat in den strijd nooit zijn schild ter
zijde moet leggen, zoo ook moeten wij nooit het
Woord Gods uit onze harten hebben, het moet altoos
bij ons zijn. (SPÜRG/EOK).

100. Ik ben voorzichtiger dan de ouden,
met hunne bloot menschelijke ervaring, omdat
ik Uwe bevelen bewaard heb, omdat ik Uwe
bevelen in acht genomen heb, en alzoo ervaren
ben in de wegen Gods.

Ouderdom behoedt niet voor dwaasheid, zoo men
niet in Gods geboden wandelt. (LUTHEK.)

O hoe wijs, hoe zalig en gezegend is het door
Gods woord verlicht, helderziende oog! Van hoe
veel beter oordeel, gezonderen takt en meer vervuld
met levenswijsheid is de godgeleerde in bedelaars-
gewaad, of in eene fabriek dan de beschaafdsten der
wereld, die hunne wijsheid door eigen verstand of
dat van anderen verkregen, het uit vele boeken en
uit vele reizea hebben geput. (TAUBE).
Gods woord doet beter verstaan dan de overlevering.
Het geschreven Woord is een veiliger gids ten hemel,
dan allo vaders, leeraars en oude vromen , en de
leeringen der Heilige Schriften geven ons moer wijs-
heid dan allo andere schrijvers. (HENKY en SCOTT).

101. Ik heb mijne voeten geweerd van alle
kwade paden, en van allen verkeerden omgang,
opdat ik Uw woord zou onderhouden en mijn
geweten zuiver mocht zijn. Hebr. 13 : 18).

De boozen laten 't kwade uit vrees voor straf, de
geloovigen uit liefde tot de deugd. (d'ouiREiN.)

102. Ik ben niet geweken ') van Uwe rechten,
want Gij hebt mij geleerd; inwendig door Uwen
Geest, en Gij dreeft mij door dezen aan, om ze
te houden (vs. 33).

') Het woord in den grondtekst gseft eigenlijk aan,
een afwijken uit minachting, dewijl men geen achting
voor de rechten Gods had. De Psalmist wil dus zeg-
gen , dat dit bij hem niet het geval is. Integendeel, hij
heeft den grootsten eerbied voor de rechten Gods, en
dit komt, omdat hij zelf van God geleerd is. —

103. Hoe zoet zijn Uwe redenen mijn gehe-
melte geweest, meer dan honig mijnen mond
(Ps. 19 : 11. Spr. 8: 11).

Wat hij met andere woorden had gezegd, herhaalt
bij wederom, dat hij door de zoetheid der wet Gods zoo

100
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was vervoerd, dat hij geen ander genoegen begeerde.
Want wel zou het kunnen geschieden , dat de een of
ander door eenig gevoel van eerbied werd aangegrepen,
ruaar niemand zal de Wet van ganscher harte volsren ,
dan wie deze lieflijkheid heeft ondervonden, doch God
verlangt niet van ons een slaafsche gehoorzaamheid,
jnaar wil, dat wij verheugd tot hem komen. (CALVTN).

Aan al het kostelijke, geurige en iiitgelezene op
aarde komt een einde, en vaak walgen wij er van,
maar het zoete en zalige van 's Feeren redenen, doet
ons hoe meer wij er van genieten te meer er van be-
geeren, want de ware genieter proeft en smaakt in
dat "Woord, dat de Feere goedertieren is. (BOMER).

De ziel heeft haren smaak even zoo goed als het
lichaam; die smaak is in goede orde, wanneer die
woorden zoet zijn voor de ziel als honig voor den
mond. Indien dit niet altijd zoo is, zoo is het omdat
onze smaak bedorven is door de wereld en het
vleesch. Onze smaak voor het woord van God zal het
grootste zijn, wanneer die voor wereld en vleepch
het minst ig, bij voorbeeld in tijden van droefheid,
ziekte en sterven. (BP. HORKE).

104. Uit Uwe bevelen krijg ik verstand,
daarom haat ik alle leugenpaden, alles wat tegen
Uwe waarheid, Uw woord strijdt, yalsehe leer
zoowel als zondige daden. Vs. 29).

Wat hier een verstandig hart tot eigen lof schijnt
te zeggen, loopt toch 'eigenlijk uit op enkel lof van
God en van Zijn woord, als waardoor men alzoo
geleerd, geleid en voor een boozen en valschen weg
is bewaard geworden (RIEGER.)

Geen kostelijker schat op aarde dan Gods woord,
want 1) deze blijft, wanneer alle andere verdwijnen;
2) vertroost en verkwikt in ellende en bij schuldgevoel;
3) en maakt allen verstandig tot de zalige overwin-
ning. (DEICHART).

De weg der zonde is een valsche weg, en zal allen,
die daarop wandelen in 't verderf storten, het is „de
weg, die iemand recht schijnt, Spr. 13: 12. Maar
ieder geloovig mensch haat den zonden-weg. Hij ont-
houdt zich niet alleen van dien, maar hij haat dien
en vreest er voor. Zij, die de zonde als zonde haten,
zullen alle zonde haten, eiken valsehen weg, omdat
elke valsche weg tot verderf leidt. En hoe meer ken-
nis wij verkrijgen door de leeringen Gods, des te meer
zal onze baat tegen de zonde geworteld worden om
van den duivel te vlieden , dat is begrepen in Job
28 : 28. Hoe meer wij ingedrongen zijn in de Schriften,
des te beter zullen wij toegerust zijn, om in de ver-
zoeking te antwoorden'. Maar laat ons ons zelven af-
vragen : Hebben wij de leugenpaden van onze eigene
harten ontdekt ? Er is weinig geschied in ons hart,
zoolang de zonden, die het vervullen, niet zijn ont-
dekt. Laat ons niet tevreden zijn met eene ' zekere
uitwendige rechtvaardigheid. Elke gedachte aan zonde
moet ons leed doen, daar zij den gezegonden Heiland
bedroeft. Heere ! keer onze oogen, onze harten, onze
voeten, onze wegen meer en meer tot U, den Gena-
dige, zelven (BEIDGES).

Nun.
Vs. 105—112. Be ~wcg hier beneden is een v-~c,g door duisternis

Leen, die voorbij afgronden leidt, waarin men gemakkelijk k:m
nedorstorten ; maar Oods Woord i» liet licht in die duisternis en
de bescherming- tegen het frevaar. — Met eo'lo heb ik mij ver-
bonden op dit licht acht te £even, en den ïvejr te gaan, dien
het mjj aanwijst. Jk heb daarom vel veei te l i jden en moet
doodsgevaren doorstaan, maar Gods Woord verkwikt mij ook
en ik Iaat imj daarvan niets on( nemen.

105. Uw woord is eene lamp voor mijnen
voet, en een licht voor mijn pad (Spr. 6: 23).

In hot licht van Gods woord zien wij, waarheen wij

in de duisternis dezer wereld onzen voet moeten zet-
ten , om niet te struikelen en te vallen, en waarheen
wij den weg van onzen wandel moeten richten tot
onze zaligheid. (MOLL).

Iemands weg beteekent in 't algemeen zijn gnncclio
levensgedrag1; maar door zijn pad schijnt de dichter
meer bijzonder het oog te hebben op de bepaalde om-
standigheden, in welke hij thans gesteld was, en over
welke hij vs. 107 moest klagen: „Ik ben gansch zeer
verdrukt." De v o e t derhalve, waarwede hij dit pad
betreden moest, wijst ons naar zijne werkzaamheden
onder a.l zijn lijden. Het gansche voorstel derhalve:
„Uw Woord is eene lamp voor miinen voet, en een
licht voor mijn pad ," komt in den znkelijken zin hierop
neder: „Door de verlichting van Uw woord word ik
in staat gesteld, om mijnen voet op het pad mijner
verdrukking betamelijk te zetten : dat woord onderwijst
mij. hoe ik in de duistere proefwegen, in welke het
U behaagt mij in te leiden, mij gedragen moet en
daaronder werkzaam wezen. (KLISKENBEBO).

De Bijbel is de schat van den arme, de troost van
den zieke en de steun van den stervende. Terwijl an-
dere boeken, ons vermaken en onderwijzen in een
ledig uur, is dit de bijzondere triomf van dat Boek,
dat het licht in het midden der duisternis schept, de
zorgen, door geen ander middel te verlichten, weg-
neemt, eene riem onder dat hart steekt, dat doorgeene
andere vertroosting te bereiken is, omdat schuld, wan-
hoop en dood den invloed er van verijdelen. Er is iets
in den aard en in de woorden van den Bijbel, dat
bijzonder geschikt is, om de aandacht van de eenvou-
digste en onbeschaafdste gemoederen te trekken. (E.
HALL).

106. a) Ik heb gezworen en mji alzoo op het
plecbtigst verbonden, en zal het bevestigen,
dat ik onderhouden zal de rechten Uwer ge-
rechtigheid , en die bestendig als het licht des
levens zal volgen.

a) Neb. 10 : 29.
Niet genoeg achtte het de dichter "een eed af te leggen,

de bevestiging daarvan niOPst er het zegel der oprecht-
heid aanhechten. Niet in eigen kracht sprak hij hier:
neen, bij ervaring wist hij te zeer, hoe weinig ook
zelfs een man naar Godg hart op goede voornemens
en besluiten zich kan verlaten. Was hij voor den veel-
oinvattonden eed teruggedeinsd, met het oog op zijne
eigene zondige gesteldheid, de Heere die hem geroe-
pen had , had Hem door Zijnen Heiligen Geest van
zich zelven het oog op Hem doen vestigen, en, door
dezen bekrachtigd, schroomde hij geen oogenblik.
Nog met die hoogere, die geestelijke kracht be-
zield, vatte hij dan ook, sterk in zijnen God, het vaste
besluit op, in zijn leven, in het bestuur van land en
volk, de hekrnoliH2"'ri? nf te Vg'E'oTi van hrhwen hij
gezworen had: te bevestigen, dal hij onderhouden zou
de rechten van Jehova's gerechtigheid, (j. J. EIGE-
SIAN).

107. Ik ben gansch zeer verdrukt (vs. 67,
71, 75), HEERE! maak mij levend naar Uw
woord, waarin Gi j mij te zien geeft, dat Gij
mijn licht, mijn heil , mijn troost zijt (Ps. 27: 1).

Hij is dikwijls bedroefd, mnar voornamelijk smart
het hem, dat hij r.iet kan doen wat hij wil. Zijne
smachtende begeerte om heiliger te worden, bracht
hem tot het dagelijkoch gebed om verkwikkende <rr-
nade. Hij voert Gods belofte aan, leidt zijne begeoHe
daarnaar on vestigt pr zijne hoop op, dat God hem
levend mako. (HENKY en SCOTT).

108. Laat U toch, o H E E R E ! welgevallen
de vrijwillige offeranden mijns monds, die ik
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mij

zich

l U in gebeden en lofliederen breng (Ps. 19: 15),
. en leer mi j , gelijk ik boven alles om deze genade
j U biJ, Uwe rechten niet alloeii verstaan, maar
j ook beminnen en betrachten.

109. Mijne ziel is gedurigljjk in mijne hand,
l ik ben bestendig in gevaar mijn leven te ver-
1 liezen; nochtans vergeet ik Uwe wet niet; ook
l de vrees kan mij U niet ontrooven, dringt
l integendeel te meer tot U en Uw woord.

„De ziel in de hand hebben," is zooveel als
j bewust te zijn van in levensgevaar te verkeeren, even
j als .,zjjne ziel in zijne hand stellen" (Richt. 12 : 3.
J Sam. .19 : 5; 28 : 21. Job 13 : 14) is: bereid te zijn,
l zijn leven te wagen. Het gebed van een meusch, zegt
• eens ïalmudischö spreuk, wordt niet verhoord, wau-

j neer men niet bereid is zijn leven op te offeren.
| (DELITHSCH).

Paulus heeit eene uitdrukking, die veel overeen-
komst met deze heeft in Hand. 20: 23. —

110. De goddeloozen hebben mij op den weg,
dien ik ga, eenen strik gelegd om mij te van-
gen (Ps. 104: 6 ; 142 : 4); nochtans ben ik niet
afgedwaald van Uwe bevelen.

AVij meenen, dut zij hem tot eenig zondig bedrijf,
strijdig met de belijdenis der waarheid oi' der god-
zaligheid trachtten te brengen, hetzij door vsrlokse-
lea oi' door bedekseJeu van de dwaling en de schande,
of door kwade voorbeelden, of ook door geweld. Gelijk
men beesten of vogels in den strik krijgt, of door ze
eenig aanlokkelijk aas voor te leggen, of door den
itrik ergens onder te verbergen, of doordien eenig
nader dier of vogel in den strik of den knip geplaatst
wordt, om ze tot zich te lokken, of ook door ze
daarin te jagen. (D'OUTREIN).

111. Ik heb Uwe getuigenissen genomen tot
eene eeuwige erve1), want zij zijn mijns har-
ten vroolijkheid.

') De wereldlingen willen hunne erve in klinkende
mimt of in vaste goederen , en moeten daarvoor kwel-
lingen ondervinden. (DIEDHICH).

Wat doet men niet, om eene aardsohe erve te ver-
krijgen ! Zou het eeuwig erfdeel dan niet zooveel
waard zijn, dat men gaarne alles verloochende en
•Heen daarnaar trachtte ? (STABKB).

112. Ik heb mijn hart geneigd, om Uwe in-
zettingen eeuwigljjk te doen, ten einde toe.

„Ik heb door God» genade mijn hart daartoe ge-
aeigd en den afkeer, dien ik had, overwonnen. Ken
rerstandig meusch heeft zijn hart bij zijn werk en dan
is alles goed gedaan. (HÜKKY en scorr).

l)e inzettingen Gods staan hier in tegenstelling van
de rede en meiischelijke wetenschap. De dichter ver-
werpt de rede wel niet en veracht de wetenschap niet,
muur toch hij weet, dat zij geen betrouwbare gid-
sen zijn op den weg naar de eeuwigheid. Bede en
Terstaud zwijgen op de diepste levensvragen der ziele.
Maar Gods Woord en /ijne iuzettingen geven een
utwoord en ontdekken den raad Gods in betrekking
tot de zaligheid der ziele. —

Samech.
i 113—120. In tegenoverstelling van ken, die tuss^hen God en
de wereld het hart verdeelen en den dienst van Jehova met het
heidendom, geloof en naturalismus met elkander denken te ver-
fenigen, moet het hart met zijne liefde zijne hoop zich geheel
enf t l aan den God der openbiring verbinden. Weg dan van mi j ,
gjj goddeloozen ! ik behoor uitsluitend mijnen Gud en het Woord

/jjner iva,lrheid toe , en beef terug voor de geriehten , die u waeh-
ten, dat ik daarin niet worde ingewikkeld.

113. Ik haat de kwade ranken1) takken,
die afgesnoeid moeten worden, maar heb Uwe
wet in oprechtheid lief.2)

1) In het Hebr. VINDIJ D^SJfJ (Seafim sanethi).
LXX: TrapoiVÓiJiovs s/j-icrya-iz. Het Hebr. woord bette-
kent: hinkende, inwendig gebroken. De dichter bedoelt
met hen degenen, die den dienst Gods en den dienst
der heidensche afgoden willen vereenigeu, geloof en
natuurdieust zoeken te verbinden. Beter vertaling ig
dan ook: Ik h a a t de d u b b o l z i n n i g e n, of, ik
haat die ter zijde afdwalen. C a l v y n teekent aan,
dat de Profeet hier getuigen wil, dat hij een vijand
is van dubbelzinnige overleggingen, die den mensch
her- en derwaarts plegen te slingeren. —

2) Met een half hart kan men noch God waarlijk
beminnen, noch Zijn woord waarlijk vertrouwen, noch
het kwade ernstig haten en laten. (MOLL).

114. Gij z i j t n u o o k , omdat Gij u onverdeeld
wendt tot degenen, dia zich onverdeeld U over-
geven, mijne Schuilplaats en mijn Schild; op
Uw woord heb ik gehoopt, met even zoo on-
voorwaardelijk vertrouwen, als ik met onbe-
grensde liefde aan Uwe wet hang.

Het woord Gods als het woord der waarheid waar-
borgt ons de redding der vromen en het verderf der
goddeloozen. (MOLL).

115. Wijkt van mij, gij boosdoeners! ik heb
geene gemeenschap met u ; wijkt van mij, dat
ik de geboden mijns Gods moge bewaren1), en
ik niet door u verleid en besmet worde met
Uwe goddeloosheid en zonde.

!) De Psalmist zegt hier, dat hij geen gemeenschap
wil met dezulken , die geloof en natuurdienst met
elkander willen vereenigen, en opdat zij weteumogen
waarom niet, noemt hij hier God zijn God, om daarmede
te getuigen , dat hij in den dienst Gods aan het ge-
loof alleen genoeg heeft om te genieten, wat zijne
ziele behoeft. Maar hij gevoelt ook hoe hij toch, hoe-
wel het de keuze van zijn hart was, om den Heere
alleen te dienen, wat zijn vleesch betreft, gevaar loopt
om af te dwalen, en daarom vraagt hij in het vol-
gende vers om ondersteuning desHeeren, om de kracht
en de mogendheid des Heeren, opdat hij staande mocht
blijven, —

116. Ondersteun mij dan, o Heere! bij zulk
een voornemen naar Uwe toezegging, opdat Ik
leve; en laat mij niet beschaamd worden over
mijne hope (Ps. 25: 2).

Hjj zou in zonden vallen, in dood en hel, indien
God hem niet ondersteunde; maar gedragen door die
Hand, zal zijn geestelijk leven worden gesteund en
een handgold zjjn van 't eeuwige leven. (HENiiY en
SCOTT)

117. Ondersteun mi j , zoo zal ik behouden
zijn; dan zal ik mij steeds in Uwe inzettingen
vermaken (vs. 70, 143).

Dat zijn nuttige gedachten, wanuner men onder-
zoekt, of men nog in de eerste kracht van het Chris-
tendom staat, of terug is gegaan. Merkt men het
laatste op, wat is dan noodzakelijker dan de bede:
ondersteun mij. (STAKKE).

Het woord hier door o n d e r s t e u n e n vertaald,
wordt gebezigd voor: 1) het hart sterken door spijze
(Ps. 104: 27), dat een zianebeell is r au het sterken
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van 't hart door de genade (Hebr. 13: 9). 2) Voor
iemand te ondersteunen en te sterken in den strijd,
om niet alleen staande te blijven, maar ook de over-
tuiging weg te dragen. (Ps. 18 : 36; 20: 3). 3) Voor
het ondersteunen door moedgeving (Ezra 5: 2). 4)
Voor het ondersteunen door uitwendige vertroostingen
(Ps. 41 : 4). 5) Voor het ondersteunen tegen alle wan-
kelinger en struikelingen (Ps. 94: 18. Spr. 20: 28.
Jes. 9 : 6. (D'OUTREIN).

118. Gij vertreedt met den voet Uwer ge-
richten al degenen, die van Uwe inzettingen
afdwalen, want hun bedrog, hunne zelfmislei-
dende en verleidelijke richting is leugen , hoe
zij er zich ook op verheffen.

Menigeen meent, dat er geen haan naar kraait,
dat het er volstrekt niet op aankomt, en men geloo-
ven mag wat men wil; men zet dan Gods woord op
zijde, gelooft iederen wargeest en laat zich door val-
sehe leer misleiden, en tot afval bewegen. Zou zulk
een straffeloos blijven ? (FRISCH).

119. Gij doet alle goddeloozen der aarde
weg als schuim, dat in het vunr van de edele
metalen wordt afgezonderd (Jeh. 6 : 28 v. Ezech.
22: 18 v. Mal. 3: 2 v.), daarom heb ik Uwe
getuigenissen lief, opdat het met mij niet even-
eens ga.

120. Het haar mijns vleesches is te berge
gerezen van verschrikking voor U 1 ) , en ik heb
gevreesd voor Uwe oordeelen, voor uwe rechten ,
naar welke gij gerichtcn oefent.

r) Bij den eersten indruk schijnt het, dat de Profeet met
zjehzelven in strijd komt; want waar hjj onlangs heeft
gezegd, dat hij door de gestrengheid Gods was ge-
noopt, om Zijne getuigenis zoetelijk te beminnen, daar
spreekt hij het nu uit, dat hij door schrik is bedorven
geworden. Maar ofschoon deze twee aandoeningen zeer
veel verschillen, toch, indien wij bedenken dosv welke
leermiddelen God ons vormt tot eerbied voor Zijne
"Wet, zullen wg zien, dat ze zeer goed kunnen samen
gaan. Opdat wij om de genade Gods smeeken, behoort
het, dat wij door vrees worden aangetast. Derhalve,
dewijl de eerbied het begin is der liefde, getuigt de
Profeet, dat hij ernstiglijk door de vreeze Gods is ge-
drongen , om zich zorgvuldig in acht te nemen. Nu is
het dooden van het vleesch een niet zoo gemakkelijke
zaak, dat ieder daartoe lust gevoelt dan gedwongen door
sterke middelen. En daarom is het niet te verwonde-
ren, dat God zijn knecht met schrik bezoekt, om
hem tot eerbied voor Hem te bewegen. Verder, dit
is niet een algemeene wijsheid, om te beven voor Gods
aangezicht, wanneer Hij Zijne oordeelen oefent, wp
het grootste deel der wereld ze voorbijgaat met ge-
sloten oogen. (CALVYN).

Vrees en liefde in een en hetzelfde hart, over een
en hetzelfde voorwerp, over Gods getuigenissen en
rechten — hoe is dat op te lossen ? Wij hebben hier
een bewijs, dat de uitdrukking voor „de wet des Hee-
ren" met een bepaald doel gekozen is; eerst worden
getuigenissen genoemd, vervolgens „rechten" of oor-
deelen. De Psalmist heeft de g e t u i g e n i s s e n lief,
omdat zij dien God openbaren, die in al Zijne woor-
den waarachtig is, omdat alles geschiedt, w'at Hij ooit
met vollen nadruk Zijner majesteit heeft betuigd, zoo-
wel do beloften jegens de Zijnen, als de bedreigingen
over de goddeloozen. Een dienstknecht des Heeren
moet deze liefhebben en bij elke vervulling steeds
liever krijgen ; want zij zijn de staf van Zijn geloof
en de ster zijner hope. Maar wanneer de oordeelen
Gods, of de rechten, volgens welke Hij richt, in al
de centenaarszwaarte der vervulling, de fiolen van

toorn over de goddeloozen uitgieten, dan verstijft
voor de verschijning van dezen vreesolijkeu God elk
schepsel, elke zondemacht, ook die in het kind van
God. (TAUBE).

De Psalmist is daarom zoo bevende, omdat de Heere
God, de Almachtige do woorden terstond tot daden kan
maken en zoo bevreesd is hij, dat de haren hem ten
berge rezen en zijn hart verstijfd was van schrik. —

Ain.
Vs. 121 —128. In een tijd, als de tegenwoordige, wanneer men de

wet des Heeren zoekt te verscheuren, is er behoefte voor dege-
nen, die daartegen strijden, aan de eene zijde aan Goddelijke
bescherming tegen de wederpartijders, aan de andere zijde aan
steeds dieper indringen in het Woord van God, opdat zij blijven
staan en de overwinning behalen. Om beide roep ik U aan, o
Heere! om Uwe hulpe tegenover de trotschen, die mij geweld
willen aandoen, en om Uwe getuigenissen te erkennen en het
ernstig op te nemen met de opvolging Uwer geboden.

121. Ik heb niet slechts met de lippen Uwen
naam beleden, maar ook met mijnen wandel; ik
heb recht en gerechtigheid gedaan ; geef mij
niet over aan mijne onderdrukkers, die tegen
mij opstaan, omdat dit houden Uwer geboden
hun een doorn in het oog is.

122. Wees borg, pleitbezorger, voor Uwen
knecht ten goede, daar Gij hem voor zijne
tegenpavtijders in bescherming neemt; laat de
hoovaardigen uit de school dor libertijnen vs.
113 (Hand. 6: 9 vv). mij niet onderdrukken.1)

x) Gelijk Juda zich bij Jakob tot borg stelde voor
Benjamin, zoo begeert de dichter, dat de Heere zijn
borg, zijn pleitbezorger zij tegenover zijne onderdruk-
kers. Dat de Heere naar Zijne liefde en trouw de
zaak zijns knechts voor de Zijne neemt, wetende, dat
het dan een gewonnen zaak is, hem ten goede.
(DONKER).

123. Mijne oogen zijn bezweken van ver-
langen naar Uw he i l , van begeerte om des
Heoren heil te aanschouwen, en om naar de
toezegging Uwer rechtvaardigheid ') Uwe groote
daden te zien. (Vs. 81 v).

i) De dichter spreekt hier van de t o e z e g g i n g
U w e r r e c h t v a a r d i g h e i d . Het is de toezegging,
die van Gods rechtvaardigheid uitgaat en even zeker
zal vervuld worden, als God de rechtvaardige is. De
rechtvaardigheid Gods is derhalve voor den geloovigen
Psalmist niet een eigenschap die afschrikt, maar dio
hem lieflijk is. Hij is daardoor hiervan overtuigd, dat
zijn God hem het heil zal doen zien, en dat zijne
vijanden, die ook de vijanden Gods zijn, hem niet
ganschelijk zullen vernietigen. Maar kan hij ten op-
zichte van het zien van het heil Gods, waardoor zijne
vijanden zullen vergaan, zich beroepen op de recht-
vaardigheid Gods, wat hem zelve betreft beroept hij
zich op de genade (vs. 124), dewijl hij weet, dat God
met hem enkel uit genade moet handelen, ook dan,
wanneer Hij do toezegging der rechtvaardigheid ver-
vult. —

124. Doe bij Uwen knecht naar Uwe goe-
dertierenheid , en niet naar zijne zonde, doordat
Grij hem redt (Ps. 109: 21), en leer mij Uwe
inzettingen, geef rnij van deze eene steeds diepere
kennis.

125. Ik ben Uw knecht, maak mij verstan-
dig, en ik zal Uwe getuigenissen kennen, en
dan ook met vollen nadruk voor deze kunnen
staan.
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De knecht heeft reden om te verwachten, dat, in-
dien hij niet weat, hoe hij zjjn werk moet verrichten,
zijn meester hem onderwijze. Indien iemand besluit
Gods wil te doen als Zijn knecht, zoo zal Hij maken,
dat Hij make, dat hij Zijne getuigenissen kent
(Joh. 7 1: 7. Ps. 25 : 14.) (HENRY en SCOTT).

126. Het is tijd voor den HEERE, dat Hij
werke, om het aanzien en het gezag der wet
weder te herstellen, want zij hebben Uwe wet
verbroken, ten minste zij hebben die zooken te
verdraaien, en het gezag daarvan voor zich niet
erkend.

Zij hebben het gezag Uwer wet openlijk en duide-
lijk verworpen, hunne eigene lusten en zinnelijkheden
met voorbedachtzaamheid daarboven gesteld, Uwe
ontwijfelbare geboden vertreden en uwe beloften en
bedreigingen versmaad. Zij hebben niet slechts ge-
zondigd door onkunde en zwakheid, maar ook ver-
metel en boosaardig. (POOLE).

De dichter toont, dat, als de goddeloozen alles in
verwarring en des Heeren woord in de uiterste ver-
achting gebracht hebben, het dan voor God tijd is
om te helpen en hulpmiddelen te gebruiken. (ENG.
GODGEL. GEN).

Het is tijd om den Messias te zenden, opdat Hij
gerechtigheid werke, de wet vervulle en hare eer
handhave, die door menschen verbroken was. Het
was altijd eene meening bij de Joden, dat de Mes-
sias op aarde zou komen in een tijd van groote god-
deloosheid. Dit komt overeen met Gods woord. (atr^L.)

Bij hem gaat de eer van zijn Heere boven alles.
Met diepe zielesmart ia hij er getuige van, hoe zijne
tijdgenooten niet enkel 's Heeren Wet vergeten, neon,
trouweloos en stout verbreken de grondslagen van het
recht, om hem te verwoesten, daarom roept hij de
gerechtigheid Gods in tot wrake ; het is tijd voor den
Heere, dat Hij Zich wreke. Gelijk het in Noach's en
Abraham's dagen tijd was voor den Heere, om de
oude wereld en do steden der vlakten te verdelgen en
om te keeren, om hunne zonden, evenzoo was het in
de dagen des dichters tijd, dat de Heere opstond ten
gerichte, om alle goddeloozen des lands te verder-
ven. (DONNEB).

127. Daarom, om mij beslist van dit afvallig
geslacht te ontslaan, heb ik Uwe geboden lief,
meer dan goud, ja meer dan het fijnste goud
(vs. 72).

Gij kunt Gods wet niet vervullen ; gij hebt haar
toch lief. Liefde is de vervulling der wet. (Bom. 13:
10.) (STARKE.)

128. Daarom heb ik, mij voorwaarts strek-
kende zonder rechts of links te zien, al Uwe
bevelen, van alles, voor recht gehouden ; en
mijnen wandel bestendig naar deze gericht;
maar alle valsche pad alle leugenpaden heb ik
gehaat, alle pad van hen, die het niet oprecht
met Uw woord meenen.

Gods woord kan niet verdeeld worden. Wie het
eene houdt, moet ook het andere houden. (STARKE )

De ergste tijden zijn die, in welke de afvalligen
niet alleen de wet overtreden, maar haar zoeken te
verscheuren en te verbreken en het woord der Open-
baring uit de wereld zoeken te bannen. (MOLL.)

In den tijd der afwezigheid van Nehemia van Je-
ruzalem (van 433—410 vóór C.) zien wij later spoedig
eene menigte van misbruiken bij de teruggekeerde
ballingen insluipen, welke ook de profeet Maleaohi te
bestrijden heeft. (Xeh. 13 : (i w. Aanm.) Deze afval
zou na de vroegere werkzaamheid van Ezra en Ne-

hemia niet zoo spoedig om zich heen hebben kunnen
grijpen, zoo niet de aanleiding daartoe reeds lang te
voren aanwezig ware geweest, en oene libertijnsche
i'ichting, als waarvan hier gesproken wordt, zich
niet reeds in de ballingschap ontwikkeld had; het
is daarom niet noodig het ontstaan van dezen Psalm
in een veel lateren tijd dan onder de Grieksche heer-
schappij te plaatsen, gelijk door vele uitleggers ge-
schied. (DÜCHSEL).

Er kan geen. twijfel aan zi jn, of de uitwerkingen
van Gods genade op het hart zullen eeue algemeene
achting te weeg brengen voor alle Gods inzectingen ,
en alle zonden hatelijk maken voor de ziel. Hoe
treurig is dan de toestand van hen, die zich meer
vasthouden aan hunne voorrechten dan aan hunne
deugden, die zich meer toeleggen op de hevigheid
van menschelijke aandoening, dan op het verkrijgen
van die gemeenschap met God, die altijd de dood
voor de zonde in het hart moet zijn ! Gezegende
Heere! leer ons Uwe bevelen in alles voorrecht hou-
den, en eiken valschen weg te haten. (MORISON).

Pe.
Vs. 129—1116. Hoegrooter de verachting, verwerping- en bespotting-

van Gods Woord in eenig-cn tijd dreigt te worden, des te meer
lecren zij, die uit de waarheid zijri , het ïo zijne oneindige ver-
hevenheid en zaligmakende kracht waarderen; zij hebben een
sterk verlangen om het steeds in voller mate deelachtig te worden.
Dit is dan ook mijne begeerte: maar over hen, die Uwe wet niet
houden , Heere ! bedroef ik mjj in het diepste mijner ziel, zoodat
mijne oog-en van water vloeien.

129. Uwe getuigenissen zijn wonderbaar,
verheven boven het dagelijksch leven en het ge-
wone verstand, daarom bewaart ze mijne z ie l ,
ze met opmerkzaamheid en met verlangen naar
diepe kennis betrachtende.

Het is juist het wonderbare in de Schrift van God,
dat de wereld terugstoot, omdat de hoogmoed van
hunne aigene wijsheid daar hare eigene grenzen vindt,
en dat de eonvoudigen aantrekt, omdat zij in hunnen
ootmoed dorsten naar het licht van God. Hen drijft
de beleedigde trots zoo ver, dat zij verwerpen, wat
zij niet verstaan; deze dringt de ootmoed juist tot
het waarnemen van het Woord Gods en tot het gebed
(vs. 18): „Ontdek mijne oogen, dat ik aanschouwe de
wonderen van Uwe wet." (TAUBE).

130. a) De opening Uwer woorden geeft licht,
wanneer Gij door Uwen Heiligen Geest ons ver-
stand ontsluit, zoodat Uwe woorden ons bekend
worden , dan gaat er een hemelsch licht voor ons
op, de slechten1) den onkundige verstandig
makende.

a) Ps. 1 9 : 8 v.
l) 0".n3- Chaldeeuwseh = de eenvoudigen; LXX :

yMTiou1*'i Vulgata : parvulis. Het is afkomstig van
I"in3 = overreden, en beteokent alzoo een die zich
licht laat overreden. Het wordt somtijds wel ten kwade
genomen voor een, die zoo slecht is, dat hij alle
woord gelooft, of zich lichtelijk laat verleiden tot
dwaling en zonde. Doch veeltijds wordt het ook ge-
nomen in een goeden zin voor eenvoudigen, oprechten,
gezeggelijken, die licht te overreden zijn tot het ge-
loof der Goddelijke waarheid en tot het betrachten
van alle plichten. Het beteekent dan 1) dezulken,
die niet wijs zijn bij zichzelven, wier hart niet hoog
noch verheven is, die niet willen wandelen in dingen,
hun te hoog en te wonderbaar, maar die in verloo-
chening van eigen verstand, als gespeende kinderen;
zich nederzetten, om door Gods Woord en Geest
onderwezen te worden, bereid om als waarheid aan
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te nemen on toe te stemmen, al wat God getuigt,
al ware het met gevangenleiding van hun verstand.
Zulken, als er beschreven worden in Ps. 130 (zie ook
Malth. 18: 3. 2). Zulken, die slecht, gering en ne-
derig zijn in hunne oogen, die niet hoogge voelende
zijn, maar vreezen. 3) Zulken, die slechts eenvoudig
en oprecht zijn, niet geslepen op bedrog en listigheid,
maar in eenvoudigheid des harten voor God en in de
wereld verkeeren, die duiven zijn zonder gal (ilatth.
10: 16), die niet schrander en afgericht zijn op we-
reldsche stroken, maar oprechte Israëlieten zonder
bedrog en geveiusdheid, en die eenvoudig van God
en Zijn wil afhangen. JJe zoudanigen maakt de ope-
ning van Gods woorden verstandig 1) in de kennis
der waarheid, want zulken zijn het best bekwaam
om zonder vooroordeel de waarheid te bevatten en
aan te nemen, zie i's. 25: 14. J es. 29 : 14. Matth.
11: 25. l Kor. l : 27. 2). In de praktijk der godza-
ligheid ; want Gods Woord inaakt hen verstandig en
voorzichtig in hunnen ganschen wandel (Ps. 25: 9,
12). Verstandig zeg ik, om te weten, wat zij doen
moeten, en hoe zich in alle voorvallen en bij alle
gelegenheden te gedragen. (Spr. l : 4; 9: 4, 6).
(D'OL'TREIK).

l)e Schriften zijn de juiste middelen om het gemoed
te verlichten door ware en reddende kennis, Zij too-
nen ook wat wij zijn en wat wij zullen zijn. Zij wij-
zen ons aan wat God voor ons gedaan heeft, en wat
wij moeten doen voor Hem ; zij toouen ons onze vij-
anden en hoe wij die met goeden uitslag kunnen te
gemoet treden. Zij openbaren ons de genade en de
rechtvaardigheid des Heeren, de vreugde des hemels
en de smarten der hel. Zij geven dus den eenvoudigeu
in weinige dagen eene kennis van deze zaken, waar-
naar de wijsbegeerte eeuwen lang te vergeels hoeft
gezocht. (BP. IIOBNE).

,Ue dichter schaart zich hier onder de slechten,
onder de eenvoudigen en onkundigen, maar die, en
dit hebbeu wjj wel in het oog te houden, begeerig
EJjn geworden, om in Gods heilgeheimen ingeleid ie
worden. Vandaar dat hij ook m het volgende vers
zegt, dat hy zijn mond wijd heeft opengedaan, als
iemand, die begeerig verlangt, smacht naar spijze en
wel hier naar de spnze van Gods openbaring. —

131. Ik heb als een, die naar spijze verlangt,
mijnen mond wijd opengedaan, en g e n y g d , want
ik heb verlangd naar Uwe geboden, als naar
de spijze voor den inwendigen mensen.

Te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid moge
hier onaangenaamheid veroor/aken, maar deze ver-
langers zullen ten volle vervuld worden, wanneer
alle andere zijn teleurgesteld. (HENRY en SCOIT )

132. Zie mij aan, wees mij genadig, opdat
ik uit Uwe volheid genade voor genade ont-
vange, naar het recht door U zei ven gegeven
aan degenen, die Uwen naam beminnen.

Het is eeu recht, dat hun ; die den God der open-
baring liefhebben, toekomt, dat zij ervaren in genade
toe te nemen; liefde voor liefde, z»g«n voor ver-
langen naar zegen is het hun tegenover anderen
wettig toekomende deel. (DELITSCU).

Sommigen nemen het woord m i s c h p a t op voor
eene wijze van doen, dat is: Z0o als Gij pleegt te
doen aan die Uwen naam beminnen. Zo» wordt het
woord genomen Gen. 40: 13 6n Pred. 8 : 5, 6- WÜ
kunnen het hier echter ook wel op-,atten voor het
r ech t , niet dat hij steunt op eigen waai'Jionei(1 en

recht, maar op de verdiensten van den Alessias en
op de bewustheid van de oprechtheid zü"s S^iuofd

(Joh. 1: 12. Oponb. 22: 14. l petr. 3 : 21. 1 Joh. 3 i
21. Ps. 27: 8, 9). (D'OUTREIN).

Wij moeten hier het woord r e c h t beslist behou-
den. .Niet dat de dichter hier spreekt van verdienste ,
maar hij doelt hier op een genaderecht, hetwelk de
geloovige heeft. Op het terrein des geloofd is zoowel
van recht als van loon sprake, ma^r uit vrije genade
en ongehoudene goedertierenheid Gods. Op dat genade-
recht pleit de geloovige dichter hier. —

133. Maak mijne voetstappen vast in Uw
woord, en laat geene ongerechtigheid over mij
heerschen l) , zoodat ik in eenig opzicht van Uw
woord zou afwijken en op een dwaalweg zou
gaan.

J) Voor de heerschappij der zonde mag wel door ieJer
gevreesd worden en daartegen worden gebeden. (HEN-
KY en SCOTT).

JVaast de bede, dat de Heere Zijne voeten vast
make in zijn Woord, voegt hij die om heiligmaking.
Want ja, zijne voeten zijn gezet op den weg ten leven,
de zonde heeft hare overheerschonde kracht over hem
verloren, maar toch zal hij staande blijven, zal de
inwonende zoude en de verdorvenheden van het vleesch
hem niet weer meester worden, dan heeft hij noodig,
dat God hem ten alle tijde omriuge met Zijne genade
en daarom smeekt hij , dat de Heero geen ongerech-
tigheid over hem laat heerschen. Hij erkent en belijdt
dus, dat God het alleen in Zijn macht heeft, onihem
van de heerschappij onder de macht der zonde en on-
gerechtigheid te bevrijden. —

134. Verlos mij van des menschen overlast,
onder welken ik gebukt ga, en ik zal Uwe be-
velen onderhouden.

Waar het geloof' in voortdurende beoefening is en
toch hinderpalen voor de gehoorzaamheid blijven be-
staan , daar mag de ziel bidden , dat de genadige voor-
zienigheid Gods eenig meer effen en meer moedgevend
pad opeue tot waarneming van Zijne inaettingen. Al-
üoewel de weldaad van vervolging moge gevoeld zijn,
is toch het dragen van langdurige verdrukking door
menschen dikwijls meer dan vleesch on bloed kan
dragen , en Hij , die ons binnenste kent , zal niet wei-
geren op ons neder te zien «n het weg te nemen als
een antwoord op de gebeden van Zijn volk. (BRIDGES).

135. a) Doe Uw aangezicht lichten over Uwen
knecht, gelijk Gij in den zegen van Aaron over
de gemeente (N urn. 6 : 25) ook aan hem beloofd
hebt, en leer mij Uwe inzettingen1), want dat is
altijd weder de bede , waarop ik terugkom , mijne
hoofdbede (vs. 4, 12, 26, 61, 68. 108, 124.
171).

a) Ps. 4: 7.
!) De Profeet toont , dat niets hem dierbaarder is.

dan de Wet Gods wél te verstaan. Want terwijl hij
smeekt, dat God zijn aangezicht over Zijn knecht doe
lichten, bezorgt hij zich wel eerst de Vaderlijke gunst
Gods, dewijl men geen genade anders dan van Hem te
hopen heeft, maar tegelijk toont njj de grootheid der wel-
daad, alsof hij wil zeggen, dat hij geen grooter be-
wijs van Gods liefde vraagt, dan dat hij in Gods Wet
zuiver worde onderwezen. Waaruit wjj mogen opmaken,
dat de Goddelijke kennis door hem boven alle goede-
ren wordt gesteld.

136. Waterbeken vlieten af uit mijne oogen,
omdat zij, mijne vijanden, Uwe wet niet onder-
houden.

In de diepte der smart over de gevallenen en verblin-
den (Jer. l : 9. Luk. 19 : 41. Filipp. 3: 18 ^v.) open-
baart zich de grootheid der liefde bjj de getrouwen.
(MOIjL).
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Waar een hart is dat genade kent, daar is gewoon-
lijk een weenend oog. Christus was een man van smar-
ten en bekend met leed. \Vjj moeten treuren over het-
geen wji niet kunnen verbeteren. (HEÏTKY en SCOTT).

Zie, Heere! de tranen aan door onzen gezegenden
Verlosser, gestort in de dagen Kjns yleeBohes, voor
OES, die moeten weenen over onze naasten of over ons
zelven; en geef ons de genade van goddelijk medelij-
den. (EP. IIORNE).

Tsade.
Vs. 137—144. Gocïs Woord draagt in zich do eemvi;e Sfi-rechtifflicM,

onbedrirgfilijke waarheid en vlekkclooze reinheid Gods en houdt
ons deze voor, opdat wij dieaanprrjjpen. Wie dat Woord niet acht
en zich daarover heenzet, doet het tot eieren ^evnar , maar wie

'zich daaraan houdt kan het rijkelijk trenieteü. Moge ik dan steeds
bij de verachters daarvan trerinff ereacht worden, ik heb Gods
Woord lief en verbeet Zijne bevelen niet.

137. H E E R E ! Gij zijt in Uw eig-en Wezen
rechtvaardig, en elk een Uwer oordeelen is,
als een spiegel van TI w wezen, recht (Deut. 32:
4); die gerichten zullen mijne vijanden onder-
vinden.

^Het betaamt ons, dat wij ons aan Gods rechtvaar-
digheid onderwerpen. Dit zal den storm der ziel be-
daren. Hij deed nooit en zal nooit iets doen, dat kwaad
is, aan iemand. Elk woord van God is rein en Hij
zal het bevestigen. (HENRT en SCOTT).

138. Gij hebt de gerechtigheid Uwer getuige-
nissen, en de waarheid hoogelijk, met nadruk
en ernst, geboden; wie daarom TI wil dienen,
dien moet het ernst zijn naar Uwe wet te leven.

De Schrift is heilig, rechtvaardig en goed, en tot
onderwijzing in de rechtvaardigheid. Alles daarin is
geloofwaardig en waar. De beloften daarin zijn getrouw
volbracht door Hem , die ze gaf; zij zijn alle in Chris-
tus Ja en Amen. In Zijn Evangelie heeft God de vol-
maakte gerechtigheid van Zijnen Zoon geopenbaard.
(GILL).

139. Mijn ijver heeft mij doen vergaan'),
(Ps. 69: 10), omdat mijne wederpartijders Uwe
woorden vergeten hebben, ze niet alleen niet
houden , maar 7,0 gansehelijk niet achten , alsof er
nooit een God geweest ware. (LTJTHEE).

Gelijk het woord fiOÏ, waarvan dit woord ""jnflÖJ»
afkomt, v e r g a a n betoekent, in welken zin de Syriër
en de LXX hot vertaald hebben, zoo boteekent' het
ook b i n d e n , p e r s e n , d r i n g e n , in dien zin als
Pftulus (Hand. 18 : 5) gezegd wordt door den Geest
g e d r o n g e n te zijn. Zoo vertaalt do Ohaldeé'r hof
hier: „de ijver heeft mij gedrongen," en inderdaad
<lezo is waarschijnlijk de recbte meening, want do uit-
drukkingen van droefheid, verontwaardiging of dier-
jjelijke dingen naar omstandigheid van zaken afgeperst.
(HAMMOD).

Wilt gij een bewijs geven , dat God in u is, zoo ij ver
met gocfdelijken ijver voor God en Zijn "Woord tegen
valsche leer en goddeloos leven. (FRÏSCJI).

140. a) Uw woord, zoowel wat gebod als be-
lofte aangaat, is zeer gelouterd, liet is als me-
taal, dat de vuurproef lippft doorstaan (Ps. 12:
7; 18: 31), en Uw knecht heeft het lief, opdat
ook hij daardoor gelouterd worde (vs. 47 vv.),

a) 2 Sam. 22: 31. Spr. 30: 5.
141. Ik ben klein, jong en veracht, een man

zonder aanzien, doch Uwe bevelen vergeet ik
niet, gelijk zij, die mij minachten (vs. 139).

Iemands waarachtige verhevenheid maakt hem altjid
klein in eigen oogen. Het is steeds het lot van Gods
kinderen geweest een veracht volk te zijn. Wanneer
wij klein en veracht zijn, hebben wij te meer noodig
ons Gods bevelen te herinneren, opdat Hij ons ondflr-
steune onder den druk van eenen verachten toestand.
(HENRY en SCOTT).

142. Uwe gerechtigheid is gerechtigheid in
eeuwigheid, want Gij zijt de onveranderlijke, en
Uwe wet is de waarheid, onwedersprekelijk en
waarachtig.

143. Benauwdheid en angst hebben mij ge-
troffen, doch Uwe geboden zijn mijne verma-
kingen.

"Wij kunnen Godg Woord niet zoo hoog waardeeren
als het waard ig, en niet zooveel prijzen, als het dit
van ons verdient. (MOLL).

Gods Woord en Wet houdt een wonderbare kracht
in voor bedrukten en verslagenen van geest. Als de
wereld in tijden van nood en bij verliezen zich met
niets kan vermaken, en zich van al het begeerlijke
afwendt, dan vindt het kind van God onder gelijke
omstandigheden zijn troost, genot en vermaak in zijn
ouden Bijbel, waarin de Heere tot zijne ziele spreekt.
(DONNEB).

144. De gerechtigheid Uwer getuigenissen is
in der eeuwigheid l ) , doe ze mij verstaan, zoo
Za! ik leven 2), in geestelijk leven opwassen.

!) De zonde van vergoten wordt in 't algemeen veel
te gering gestel d, men hondt die voor eene zwakheid
van het hoofd, zij is echter op dit heilig gebied eens
uiting van het Gode vijandige hart en bevat in zich
tegenover de goddelijke instellingen de zonde van on-
gehoorzaamheid , tegenover de groote liefde van God
de zonde van snoodeu ondank, tegenover de ontzag-
lijke majesteit Gods de zonde van lichtvaardige min-
achting en verachting. (TAIJBE).

Hij herhaalt, wat hij onlangs had gezegd, dat de
gerechtigheid Gods zeer veel verschilt van de men-
schelijke vorderingen, wier glans verbleekt, terwijl
deze eeuwig vast staat. Doch hij scherpt dit tot twee-
maal toe in, dewijl, ofschoon de wereld gedwongen
wordt, de lof der gerechtigheid aan de Wet Gods toe
te kennen, echter het grootste gedeelte enkel wordt
meegesleept tot bespiegelingen, zoodat niets moeilijker
is, dan dat wij vast bepaald blijven bij de gehoor-
zaamheid aan God zelven. (CALVVN).

2) De Psalmist spreekt het hier uit, dat een leven
zonder het kennen van de Wet, en het ingeleid
zijn in de openbaring Gods, op leven geen aanspraak
kan maken, maar dat dit het ware, het eigenlijke
leven is, indien men is ingeleid in Gods heilgehei-
roen, men hart en leven gericht heeft, in overeenstem-
ming met Gods eeuwig en onbedriegelijk getuige-
nis. —

Koph.
Vs. 145 — 152. „Wanneei' het g-evnar toeneemt, moet niet de angst

t oen om on , maar het geloof en het gebed;" daarom houd Ik niet
op tot den Hccro te roepen; ik ontwaak v r oog-, op Zijn Woord
hopende, en ben bezig1 Zijn Woord te bepeinzen. Zoo mogen nu
steeds mijne tegcnpartjjders mij nader komen, hun werk ook
aan mij beproeven, want ook God treedt mij nader, om Zijne
waarheid aan mij te bevestigen.

145, Ik heb van ganseher harte geroepen *),
tot U, mijn God: verhoor mij, o HEERE! ik
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zal Uwe inzettingen bewaren , en daardoor mijne
dankbaarheid betoonen.

!) Ernstig bidden bestaat niet in luidruchtig schreeu-
wen en roepen, maar in de Bterke begeerte der ziel.
Men kan door deze wel roepen, zelfs zonder taal of
woorden van zich te geven. Zoo zeide GodtotMozes:
„"Wat roept gij tot Mij" (Ex. 14 : 15), zonder dat Mo-
zes eenig woord sprak (vgl. l Sam. l : 13). Evenwel
als de begeerten sterk zijn en bijzonder, als er zware
benauwdheid in de ziel is, zoo kan de niensoh zich
wel niet onthouden van luidkeels te roepen in ?A}ne
gebeden. Het gaat hem dan als met Elihu (Job 32 :
18) en met den profeet (Jer. 4 : 19). (D'OUTREIN).

Trouw aan Gods Woord en redding volgens de
belofte, daar is het antwoord op zijn onafgebroken
gebied. (DELITZSCH).

146. Ik heb U aangeroepen, wetende dat men
in het bidden niet mag vertragen (Luk. 18: 1),
en waarheen zal een kind beter gaan dan naar
zijn vader ? verlos mij , Heere ! naar Uwe belof-
ten den biddenden gegeven, en ik zal Uwe ge-
tuigenissen onderhouden.

Q-od geeft Zich en Zijne gaven slechts aanbiddende
zielen; stelt gij nu op deze gaven eenigen prijs, zoo
wees nooit zonder gebed. (FRISCH).

147. a) Ik ben de «wv/ewschemering voorge-
komen1) , en heb geschrei gemaakt ; bij het aan-
breken van den morgen (Ps. 88 : 14), ben ik in
't gebed tot U ; op Uw woord heb ik gehoopt2),
dat ik de beloften daarin vervat zal deelachtig
worden (vs. 114).

a) Ps. 5 : 4 ; 88 : 14 ; 130 : 6.

') Ia het Hebr nyiEW ^tW3 Tlölp (Kiddamthi
banneschef waaschaweah). Beter: Des m o r g e n s
vroeg, in de m o r g e n s c h e m e r i n g , s t o n d ik
r e e d s op om te r o e p e n De Psalmist wil hier
zeggen, dat vóór de zon nog was opgegaan, hij zich
reeds had opgemaakt, om te bidden tot zijn God. De
vertaling, de morgenschemering voorgekomen, is
minder juist, en is grammatisch niet to verdedigen. —

2) Het is een vast bewijs, dat onze harten op eenig
werk gezet zijn, wanneer do gedachten daaraan den
slaap van ons verdrijven en wij standvastig en ijverig
zijn tot volbrengen daarvan. Christenen, die zich in
gezondheid verheugen, mogen de zon niet te vergeefs
laten schijnen , noch toelaten, dat de gouden uren van
den morgen nutteloos voorbijgaan. (BP. IIOKSTB).

148. Mijne oogen komen de ««e/kwaken *)
voor (Ps. 63: 7. Klaagl. 2: 19), om Uwe rede
te betrachten. Voordat eene nachtwake begint
ben ik reeds wakende en denk ik aan U.

Israëlieten, Grieken en Romeinen verdeelden den
nacht ten behoeve dergenen, die op de wacht stonden,
in gedeelten van enkele uren, na welker verloop tel-
kens eene afwisseling van posten plaats vond. De oude
Hebreen kenden vóór de ballingschap slechts drie van
zulke afdeelingen (Kimchi over Ps. 63 : 7 en Richt.
7 : 19), de eerste: Klaagl. 2 : 19, de tweede: Exod.
14 : 24 en l Sam. 11 : 11. Onder de heerschappij der
Romeinen schijnen de Joden 4 nachtwaken aangeno-
men te hebben. Heden is men gewoon in het Oosten
de uren van den nacht naar het hanengekraai te be-
palen. Nachtwachten in de steden, die de straten
doortrekken, worden reeds Hoogl. 3:3; 5 :7 vgl. Ps.
127 : l vermeld. (WINER).

149. Hoor mijne stem naar Uwe goedertieren-

heid , o H E E R E ! maak mij levend naar Uw recht')
want dit is toch (vs. 25, 37, 40, 88, 107,
154, 156, 159), eene mijner voornaamste beden
(vs. 135).

1) Zoo ernstig en aanhoudend hoorden wij onzen
dichter nog niet bidden en roepen tot den Heere, als
een, die door den nood gedreven wordt. Maar het zjjn
geloofsboden, hij hoopt op 's Heeren Woord en pleit
op Diens goedertierenheid. En hij verbindt zich hei-
liglijk, hoe zijne vijanden hem ook van Gods inzet-
tingen en getuigenis willen aftrekken, die te bewaren
en te onderhouden. (DONKER).

150. Die kwade praktijken najagen, die er
hun lust in hebben om kwaad te doen , genaken
mij, om hunne schandelijke bedoelingen aan mij
te volbrengen; zij wijken verre van Uwe wet
(Jes. 58 : 2), zij houden zich zoo ver zij kunnen
van hare bevelen en van de overtuigingen des
gewetens verwijderd.

151. Maar Gij, HEERE! zijt nabij1) mij met
Uwen machtigen bijstand (Ps. 68: 10), en al
Uwe geboden zijn waarheid5), ik zal mij van
deze niet laten afbrengen.

!) Dat is de zegen der heiligen, dat wanneer tegen-
stand nabij is, God ook nabij is, en niets scheiding
kan maken tussohen God en ons. (HENRY en SCOTT).

2) Onder de g e b o d e n hebbeu wij te verstaan én
de beloften Zijner genade en de bedreigingen Zijner
gerechtigheid. Alle de beloften Gods aan zijn volk zal
Hij volbrengen, dat weet de dichter. Maar ook al
waarmede Hij Zijne vijanden dreigt , zal Hij vervullen,
hiervan is de Psalmist overtuigd. —

152. Van ouds, van mijne jeugd af, heb ik
geweten van Uwe getuigenissen, dat Gij ze in
eeuwigheid gegrond hebt.

Wanneer ons vervolgers nabij komen, naderen wij
dan den alomtegenwoordigen God, en werpen wij onze
zorgen op Hem ? (MOLL).

Noch zichtbare, noch onzichtbare vijanden kunnen
den vromen zoo nabij zijn, dat God hen met Zijne
hulp niet nog nader zou zijn. (OEIER).

Resch.

Vs. 153—160. Grods bestuur richt zich nnar de rechten van Zijne
gerechtigheid; van de Terachters laat Hij Zijn heil verre bli jven,
maar Zijne genade is bij degenen, die er begeerig naar zijn. Zie
dan, Ileere! op mijne ellende en red mi j , drijf de vervolgers en
tegenstanders terug.

153. Zie mijne ellende aan '), o Heere! met
een oog van ontferming, en help mij u i t , want
Uwe wet heb ik niet vergeten, en is dit ook niet
eene verdienende oorzaak, het is toch de grond
mijner vrijmoedigheid.

l) De dichter verkeert in zeer moeielijke omstan-
digheden, waarin hij dreigt weg te zinken, zoo de
Heere hem niet helpt en redt. In het volgende vers
spreekt hij van een twistzaak. Hieronder is te verstaan,
dat zijne vijanden hem niet alloen beschuldigd hebben
van een strafbaar feit, maar hem ook hebbeu veroor-
de eld. En waar hij nu op aarde zich niet op een
hoogere rechtbank kan beroepen, daar neemt bij de
toevlucht tot den Heere God, tot God in den Hemel,
den hoogsten Rechter, opdat deze zijn rechtzaak be-
slisse en Hem vrijspreke tegenover zijne vijanden,
hem verlosso uit de macht zijner haters. —
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154. Twist mijne twistzaak1) wees mijnEaads-
| man voor het gericht (Ps. 43: 1), en verlos mij

(Ps. 69: 19); maak mij levend, naar Uwe toe-
zegging (vs. 149).

l) Christus is de advocaat van Zijn volk, hun Yer-
i losser; Hij is machtig, en op volmaakte wijze bepleit
i Hij hunne zaak tegen de beschuldigingen van Sa-
I tan, de aanklachten der Goddelijke rechtvaardigheid
l en de veroordeeling van hunne eigene harten; Hij

bevrijdt hen van de booze lieden. Zij, die door Zijnen
Geest en Zijne genade lovend gemaakt zijn, toen zij
dood waren door misdaden en zonden, hebben dikwerf
noodig weder opgewekt te worden, opdat het woord
TOII genade in hen levendig zij overeenkomstig liet
woord van belofte (GILL).

Er wordt in de Heilige Schrift gewaagd van een
twist Gods met den mensch, waarin het recht altoos

l aan Gods zijde is, en de zondaar tiooit vrijgepleit kan
worden. (Miclia 6 : 2. Job 9 : 3). Hij is altoos rein in
Zijn richten en rechtvaardig in Zijne oordeelen. Maar
er ig eene twistzaak van Gods kerk en kinderen met
hunne vijanden, waarin het gelijk en de rechtvaardig-
heid is aan de zijde van Gods voik. De twist nu,
welken Gods volk en kinderen hebben met hunne
wederpartijdere is. 1) Of over hunne oprechtheid en
aangenaamheid bij God, willende de vijanden hun be-
twisten, dat zij geen heil bij God hebben, noch Zijn
Tolk en Zijne kinderen zijn; 2) of over den godsdienst
van Gods volk, welken de vijanden betwisten, de rechte
niette zijn en daarom hen vervolgens bestrijden enz;
3)of ov«rde verwachting, die Gods kindereu hebben,
welke de vijanden beweren ijdel en ongegrond te zijn.
De geloovigen daarentegen houden staande, dat hunne
hoop wel gegrond en bevestigd is. God dan wordt
gezegd de twistzaak Zijns volks te twisten : 1) "Wan-
neer Hij door woorden of door daden de oprechtheid
ran Zijn volk en van Zijne kinderen verdedigt en
laat doorstralen (Jes. 62: 1. Micha 7:9) ; 2), wanneer
Hij menscheu verwekt en door Zijn Geest bekwaam
maakt om den waren godsdienst voor te staan en te
verdedigen tegen al de beschuldigingen en verdacht-
makingen der tegenpartijders ; 3) wanneer Hij waar-
lijk beantwoordt aan de honp en do verwachting van
Zijn volk, zoodat hunne hoop door de uitkomst ge-
rechtvaardigd wordt, en de vijanden beschaamd ge-
maakt en in het ongelijk gesteld worden (Ps. 35 :
22—28); 4) wanneer Hij met der daad Zijn volk ver-
lost uit de mishandelingen hunner vijanden, door hen
krachtdadig te redden en uit te helpen. Daarom
wordt hier zamengevoegd: „Twist mijne twistzaak"
en „verlos mij," d. i. wees mijn Goei, die mijne zaak
op- en aanneemt (Ps. 43: 1. Jes. 49 : 25) ; 5) wanneer
Hij verdrukking vergeldt aan de onderdrukkers (Spr.
22: 23; 23: 10, 11. Jes. 41: 11. Jes. 51: 22, 23).
(D'OUTKEIN).

155. Het heil is verre van de goddeloozen,
al schijnen zij ook een tijd lang gelukkig te zijn,
want zij zoeken Uwe inzett ingen niet.

Gods heil dringt zich aan niemand op, noch in het
lichamelijke, noch in het geestelijke, wanneer de
mensch het niet verkrijgt zoo is hij zelf de schuld
daarvan. (VAIHINGER).

156. H E E R E ! Uwe barmhartigheden zijn voor
degenen, die U liefhebben en U vertrouwen,
vele1); maak mij levend naar Uwe rechten.

*) Hier pleit de Psalmist op de grootheid van Gods
ontferming, de onmetelijkheid Zijner teedere liefde,
ja, hij spreekt van barmhartigheden, velo barmhar-
tigheden , teedere barrchartigheden, groote barmhar-
tigheden; en bij den volheiligen Jehova bezigt hij ze

Dl. III.

als een pleitgrond van zijn gebed, het gebed om. le-
vendmaking. Do levendmaking is een groote barm-
hartigheid, zij besluit vele barmhartigheden in zich.
Zal God, oneindig in goedheid, toelaten, dat Zijne
knecht sterft ? Zal de Heere, die zoo teeder is, hem
geen nieuw leven schenken ? (SPURGEOK).

157. Mijne vervolgers en mijne wederpartij-
ders zijn vele (Ps. 3 : 2 ) , maar van Uwe getui-
genissen wijk ik niet.

Bedenk wel, onder welk soort van menschen gij
hier moet leven, ten opzichte van God zult gij de
meesten verachters bevinden , wat hen zelven betreft:
verloren en verre van heil; ten opzichte van uzelven :
vervolgers en vijanden. (FKISCH).

158. Ik heb gezien degenen, die trouweloos-
lijk handelen , ik heb hun leven met verontwaar-
diging gadegeslagen, en het verdroot mij, dat zij
Uw woord niet onderhielden.

Het smartte hom menschen te zien, die God ont-
eerden, satan dienden en hunne eigene zielen ver-
woestten ; te zien, dat de overtreders zoo talloos
waren en zoo ijverig om onstandvastige zielen in
hunne strikken te trekken. Dat alles kan niet anders
dan eene smart zijn voor hen, die Gods eer en het
welzijn van den mensch bedoelen. Zij, die de zonde
waarlijk haten, haten haar als zonde, als overtreding
der wet van God en als schending van Zijn Woord.
(IIENRY en SCOTT).

159. Zie aan, dat ik Uwe bevelen liefheb,
dat tocli is de reden waarom het mij verdroot,
o HEERE! doe mij dan ondervinden dat die liefde
U welbehagelijk is; maak mij levend naar Uwe
goedertierenheid; schenk mij nieuw geestelijk le-
ven , blijde gemeenschap, lieflijken omgang met
U, naar Uwe vrije en onverdiende genade.

Drie malen wordt in deze afdeeling herhaald het:
„maak mij levend." Hoe nader wij aan het einde van
den Psalm komen, des te dringerder wordt hij.
(DELITZSCH).

100. Het begin 1 ) , de oorsprong Uwswoords
is waarheid, en in der eeuwigheid is al het
recht Uwer gerechtigheid, van het begin tot het
einde is het volmaakt.

*) In het Hebr. "paT^JO (Eoosch-debarèka).
Boter: do h o o f d s o m van Uw Woord . Zoo wordt
het woord in den grondtekst ook vertaald Lev. 6:
5. Num. 4 : 25; 7: 31 ; 31: 26, 49. De Staten-Ver-
talers volgen de Septuaginta, maar teekenen ook
aan: Hebv. hoofd of hoofdstuk. De dichter wil zeggen,
dat de som van Gods Woord is waarheid. Waarheid
van begin tot het einde toe en niets anders dan
waarheid. C a l v y n teekent hierbij aan: „Laten wij
dezen zin vasthouden, dat sedert God begonnen is
te spreken, Hij altijd getrouw geweest is in Zijne
beloften, en nooit de hoop dor Zijnen heeft teleurge-
steld. En dat de loop der waarheid zoo gelijk is ge-
weest , dat Zijn Woord van het begin tot hot einde
toe waarachtig en getrouw is." —

Schin.
Ys. 101 — 108. Gods "Woord liefhebben, Gods vrede genieten, op

Gods heil wachten, dnt is de werkzaamheid des geloofs, zyn
loon en zijne vreugde; het eerste wi! ik dan doen, het tweede
wii ik vasthouden, op het derde wil ik my met alle heiligen, toe-
leggen.

161. De vorsten ? de grooten en machtigen
101
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dezer wereld, hebben mij vervolgd zonder oor-
zaak ; maar mijn hart heeft gevreesd, niet voor
hen, of voor hetgeen zij mij zouden kunnen aan-
doen , maar voor Uw woord, dat ik dit zou ver-
loochenen en daardoor Uwen toorn op mij laden
(Jes. 66 : 2).

"Wie vorstengunst boven Gods genade stelt en vpr-
stenmacht meer vreest dan Gods hand, die zal zich
weinig in Gods Woord kunnen vinden. (Moll.)

162. Ik ben vroolijk over Uwe toezegging,
in den strijd TOOT het geloof (Jud. 3), als een,
die eenen grooten buit vindt dooreene verkregene
overwinning.

Het woord buit beteekeat eigenlijk een roof, die
van overwonnen vijanden wordt geroofd, welke goe-
deren het ook mogen zjjn, doch wordt ook veel ge-
nomen voor allerlei goederen en rijkdommen in 't
algemeen (vgl. Spr. 31 : 11). Het vinden van een
buit kan genomen worden of eigenlijk, dat iemand
ergens onverwacht een schat vindt, dien hij wegneemt
en waarmede hij zich verrijkt (Jer. 38: 2; 39: 18;
45: 5), of men kan het woord „vinden" oneigenlijk
nemen voor verkrijgen (Richt. 5: 30). Nu weten wij,
hoe verblijd iemand pleegt te zijn, die ergens een
sohat vindt, (zie Luk. 15: 6. Matth. 13: 44), en hoe
uitgelaten vroolijk het krijgsvolk is, als het een groo-
ten en rijken buit mag plunderen en daaronder over-
vloed van spijs en drank om zich te verheugen (zie
l Sam. 14: 30; 30: 16. 2 Kron. 20: 25—28. Jes. 9:
2; 53 : 12). Doch noch vroolijker betuigt de spreker
te zijn over Gods "Woord, want 1) het goed, dat God
in Zijn Woord belooft, en dat Hij naar Zijne toe-
zegging schenkt aan de Zijnen, overtreft oneindig
eiken schat en eiken buit. Het is eene onuitspreke-
lijke vreugde (l Petr. l : 8). 2). De vreugde over het
vinden van een buit is dikwijls zeer zondig, onzinnig
en goddeloos, en moet bijgevolg eene wroeging ach-
terlaten ; maar deze vroolijkheid is eene heilige blijd-
schap door den Heiligen Geest en die niets dan een
waar genoegen en vrede achterlaat in de ziel. 3) De
vreugde over het deelen van een buit is van korten
duur ; zij is dikwijls maar voor weinige dagen of ten
hoogste voor dit leven; maar deze vreugde is eene
bestendige blijdschap. In Gods "Woord en beloften
vindt de ziel gedurig nieuwe stof om vroolijk te zijn
in God en Zijne genade. Zij zal mst dit leven niet
eindigen, maar volmaakt worden, wanneer de ziel
naar Gods toezegging genieten zal verzadiging van
vreugde (Ps. 16: 11). Dit vers hangt nu zeer wel te
zamen met'het voorgaande, waar van lijden en ver-
drukkingen gesproken was; want, gelijk men na den
strijd en de overwinning buit deelt, zoo zegt hier
de spreker, dat hij die vrucht had van het dragen
en overwinnen van de verdrukkingen, dat hij vroo-
1 ijker was over Gods toezeggingen, dan iemand , die
een grooteu buit vindt (2 ïim. 4: 7, 8). (D'OUTRETN).

163. Ik haat de valschheid, en heb er eenen
gruwel van; maar Uwe wet heb ik lief.

Het ware geloof houdt zich getrouw aan de orde-
ning Gods, maar het valsche geloof wil zich bij ver-
zuim en verwerping -van zulk eene ordening God»
toch met genade vertroosten. (STAEKB).

Liefde en haat zijn de voornaamste aandoeningen
dar ziel, indien deze -op de rechte wijze geplaatst
zijn, zal het overige dienovereenkomstig gericht zijn.
Ieder mensch haat het, dat hem eene leugen wordt
verteld , maar wij moeten meer haten zelf eene leugen
te vertellen; door het eerste ondergaan wij eene be-
loediging vaii menschen, door het laatste doen wij
eene beleediging aan God aan. De Psalmist had eeiie

diep gewortelde liefde tot Gods woord. Hij had een
afkeer van leugen, want leugen staat tegenover de
geheele wat van God, en hij beminde de wet van
God om hare wijsheid. Hoe moer wjj de schoonheid
der waarheid zien, des te meer zullen wij de ver-
schrikkelijke laagheid van de leugen zien. (HENRY
en SCOTT).

Als God den mensch bekeert, vernietigt Hij niet
den menseh in den mensch, om er een ander wezen
van te maken; God wederbaart, maar Hij wederbaart
den mensch. Oaze krachten en vermogens worden op
de rechte voorwerpen gericht. Het is niet verboden te
haten, indien wij maar de zonde haten; 't is niet ver-
boden lief te hebben, maar^den Heere en Zijne geboden
moeten de voorwerpen der liefde zijn. (DSCHSEL).

164. Ik loof U niet slechts drie- (Ps. 55 :18.
Dan. 6 : 10), maar zevenmaal des daags, iederen
dag over de rechten Uwer gerechtigheid, daar
ik op eiken dag steeds meer aanleiding tot zulk
een loven verkrijg.

Yolgens dit vers bevat het gebedenboek (brevier)
in de Katholieke kerk 7 uren van gebed, daar men
bij de drie: op het 3de 6de en 9de uur, (8, 12 uur
voorm. en 3 nam.) nog het gebed bij het begin van
den dag, dat bij het aanbreken van den nacht en dat
te middernacht'(Hand. 16 : 25) voegde. (DaCHSEL).

Hier drukt z e v e n m a a l de volmaaktheid uit.
De Psalmist wil er mede aanduiden, het duurzame,
onafgebrokene van zijn blijdschap in God. Hij geniet
eene vreugde, die hem noopt, om zijn in God ver-
blijd harte voor dien God uit te storten, terwijl hij
een voorsmaak geniet van het eeuwig loven en prijzen,
hetwelk in den hemel zal plaats hebben. —

165. Die Uwe wet beminnen, hebben grooten
vrede des gemoeds, die van meer waarde is dan
al het goed der wereld, en zij hebben geenen
aanstoot l), ten minste niet zoo zullen zij strui-
kelen , dat zij niet weder zouden opstaan.

!) De Hebr. woorden hebben de LXX letterlijk ver-
taald OVK SffTtv auTote try.avciaXov, „daar is hun
geene ergernis," door ergernis verstaande iets, dat
hen kan kwetsen of beschadigen, of doen vallen op
hunnen weg, volgens de drie. beteekenissen van het
woord: een struikelblok, een strik en een voetangel.
Do meening dezer spreekwijze zal men het best be-
grijpen door ze te vergelijken met eene van dezelfde
soort bijv. l Joh. 2 : 10 „die zijnen broeder liefheeft,
blijft i n ' t licht, y.zl cry.ót.v'Sct.Kov êv dvTÜ ova ë&Tiv,
en geene ergernis is in hem; het licht , waarin hij
blijft zal hem zoo behulpzaam wezen overal op zijnen
weg, dat hij vrij zal zijn van gevaren, die gelijk staan
met strikken, voetangels en struikelblokken, waaraan
zij , die in het donker reizen, onderhevig zijn. Bij
Johannes zijn de ergernissen de middelen om de ziel
te verlokken tot zondigen; „in hem is geene erger-
nis" beteekent : hij is vrij van die verzoekingen , welke
anderen zoo dikwijls overwinnen. Zoo beteekont dit
hier, dat ze vrij zijn van verzoekingen on strikken,
dat is van de zonden, waartoe de verzoeking de men-
schen brengt, en deze is de veiligheid, die de liefde
tot Gods wet een ieder, die ze bezit, verschaft, ter-
wijl niets anders dit kan doen. (FENTON).

166. O HEERE! ik hoop op Uw heil, gelijk
de aartsvader Jaeob (Gen. 49: 18), en doe Uwe
geboden , opdat ik Uw heil mede deelachtig worde.

De geloovige hoopt op de vrije genade des Evange-
lies en gehoorzaamt nauwlettend de bevelen der wet.
God heeft deze twee te zaïnen verbonden, dat nie-
mand ze afzonderlijk stelle. Een goede hoop op „heil"
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zal het hart dringen en bekrachtigen om de gebo-
den te doen. Hoe levendiger de hoop is, des te meer
zal de gehoorzaamheid levendig zijn. (HENRY en
SCOTT).

Deze uitspraak, welke in den mond van allen be-
sloten ligt, spreekt do Profeet niet zonder reden
meermalen uit, omdat als het ware niets gemakke-
lijker is, dan God den lof en het ambt toe te ken-
non ran te bewaren, daar hij bijna geen voor-
beeld van een vaste hope in de wereld ontmoet, waar
hij met beproevingen langdurig heeft te worstelen.
Verder uit de orde der woorden maken wij op, dat
wie zich houdt onder de vreeze en den ijver van Gods
"Wet, noodzakelijk allereerst het heil in God zoekt.
"Want wanneer het geloot op het goede is prijsgegeven
of het geduld is uitgestorven en wij her- en derwaarts
worden geslingerd, zetten wij de godsvrucht uit de
gedachte. Alzoo is het een voorname deugd der geloo-
vigen het kruis en den dood te verdragon, wanneer zij
zich gewillig Gode onderwerpen, dewijl, indien de
hypocryten met geen tegenspoed hebbeu te werken,
wij zien, dat ook zij recht gestemd zich gevoelen,
om God te dienon. (CALVYN).

167. Mijne ziel onderhoudt Uwe getuigenis-
sen, en ik heb ze zeer lief.

Den kinderen der wereld is Gods woord hard, ge-
streng en zwaar, maar ons is het de hoogste lust;
dit alleen is onze vrees, dat wij door onze ontrouw
en traagheid onder de aanvechtingen van den vijand
zullen bezwijken. (DIEDRICH).

Tegenover de slaafsclie vrees der ongeloorigen voor
de "Wet Gods en Zijne getuigenissen, stelt hier de
dichter de kinderlijke vreeze en liefde. Niet uit vrees
voor straf of uit zucht naar loon, niet derhalve uit
zelfzucht, maar uit waarachtige, door God zelve
gewerkte liefde is liet de begeerte zijner ziele, om
de geboden Gods te volbrengen. —

168. Ik onderhoud Uwe bevelen en Uwe ge-
tuigenissen, want al mijne wegen zijn voor U 1 ) ,
en het zou U dus niet verborgen blijven, wan-
neer ik in eeaig opzicht goddeloos tegen U ware
geweest (Ps. 18 : 22).

!)Dit kan zijn eene reden, waarom hij Gods geboden
onderhield, omdat Gods oog op al Zijne wegen was.
Dit drong hem, om zich in al zijne wegen Gode wel-
behagelijk te gedragen, of als een bewijs, dat hij
Gods getuigenissen onderhield ; want de gansche eisch
van Gods woord komt uit op Gen. 17: l „Ik ben de
Algenoegzame; wandel voor Mijn aangezicht en wees
oprecht" (d'Outrein), of, daar deze betuiging zijner
godsvrucht, en alle, die hij gedaan had, door zijne
vijanden gelasterd werden als voortkomende uit hui-
chelarij, zoo beroept hij zich op God, die zij u hart en
al zijne wegen kende, of niet alles bij hem waarach-
tig en oprecht was. (POOLE).

C a l v y n zegt: „Hier wijst de Profeet aan, dat
hij zich moeite geeft, om niet slechts vrij te zijn van
alie schuld en overtreding bij de menschen, maar
ook om zjjn hart Gode aan te bieden, onbevlekt en
zuiver." Het is dus hetzelfde, wat de heilige Apostel
Paulus zegt, als hij verklaart, dat het immer zijn
geheiligd streven was, om een onbevlekte conscientie
te hebben bij God en de meuschen. Hij beroept zich
hier op Gods alwetendheid. —

Thau.
Vs. 169 —17G. Het slot van eenen zoo landen Psalm kan niets an-

ders zijn dan eene korte Summarisehe herhaling van het geheel.
Nogmaals leg; ik myne gezindheid en mijn streven yoor Uw aan-
gezicht, O God! ik bid U om onderwijzing in Uw woord en om
redding van de vh'anden, en beloof U een getrouw Tasthouden

aan Uw woord en een bestendig leven voor üwon Naam. Haar
daartoe moet Gij mij sterken en Uw schaap zoeken en behou-
den.

169. O HEERE! laat mijn geschrei om beres-
tiging in gehoorzaamheid aan Uw woord voor
Uw aanschijn genaken, laat het tot Uwen genade-
troon opklimmen en door U worden verhoord ,
maak mij verstandig naar Uw woord.

Hij was niet zonder geestelijk verstand, maar hij
verlangde meer te weten van zichzelven, meer van
zijne nooden en zijne zwakheid . meer te weten v»n
God en Christus, en van Christus, Zijn persoon, werk
en genade, meer te weten van de onderwijzingen des
Woords en de plichten van den godsdienst. (GILL).

170. Laat mijn smeeken, mijn innig en ern-
stig gebed om bevrijding van lichamelijke en
geestelijke vijanden voor Uw aanschijn komen *);
red mij naar Uwe toezegging.

!) Zijne bede, dat deze smeeking voor God moch*
komen, heeft een diepen zin van onwaardigheid en
van heilige vrees, dat zijn gebed ongeschikt zou zjjn,
om voor God te komen. Geen van onze gebeden zou
dan ook tot God kunnen komen, indien Jezus Chris-
tus niet onze voorspraak ware. (HENKY en SCOTT).

Deze uitdrukking is eene zinspeling op de smeek-
en verzoekschriften, die verlegene onderdanen opstel-
len om over te leveren aan een mededoogend koning.
(D'OÜTREIN).

De beden behooren bij elkaar, omdat de dichter
een vervolgde om des geloofs wille is, en evenzeer
bevestiging in het geloof als bevrijding van den in-
neiiijkeu dwang, die hem aangedaan wordt, noodig
heeft. (DELITZSCH).

171. Mijne l i p p e n zullen Uwen lof overvloe-
digl i jk uitstorten , moeten dauwen van lofprijzing,
als Gij mij Uwe inzettingen zult geleerd hebben,
gelijk ik U meermalen geleerd heb (vs. 135).

Als de Heere Jezus ons het levend water gegeven
heeft, zoo wordt er in ons eeue fontein van levend
water, springende tot in het eeuwige leven.

Jezus' discipelen kunnen niet zwijgen van 't geen
hunne handen getast hebbeu van het woord des
levens. (oaCHSEL).

172. Mijne tong zal spraak houden van Uwe
rede (Spr. 6: 22) '), want al Uwe geboden zijn
rechtvaardigheid.

Of, indien mijn mond zich opendoet, zoo zal dat
zijn, om Uwe rede te vermelden. De Psalmist zegt
hier dus, dat hij uit ware dankbaarheid den lof
des Heeren zal verkondigen. Maar dewijl hij weet,
dat hij van zich zelveu dit voornemen niet kan ten
uitvoer brengen, smeekt hij in het volgende vers,
om de hulpe van de macht Gods. Ook hij weet het,
dat wat bij den mensch onmogelijk is, mogelijk is
bij God. —

173. Laat Uwe h a n d 1 ) , mij te hulp komen,
want ik heb Uwe bevelen verkoren.

!) Hij bevindt zijne eigene hand niet voldoende en
geen schepsel kan hem eene helpende hand tot eenige
zaak verleenen; daarom ziet hij op tot God in hope,
dat de hand, die hem gemaakt heeft, hem zou hel-
pen. Al onze hulpe moet van Gods hand verwacht
worden, van Zijne macht en van Zijne goedheid.
(HENRY en SCOTT).

174. O HEERE! ik verlang naar Uw heil1) ,
en Uwe wet, die zulke heerlijke beloften bevat,
is al mijne vermaking.
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1) Ik verlang naar verlossing uit mijne tegemvoor
digo ellenden en verlegenlieden, om U met meer vrij
heid te kunnen dienen en Uwen naam openlijker en
plechtiger te kunnen verheerlijken, of, naar eene
volkomene bevrijding, niet alleen van uitwendige ver-
drukkingen, maar ook van al mijne zonden, van dof
heid en doodigheid in Uwen dienst, dan alle neigin-
gen en verlokkingen tot afval en goddeloosheid en
van mijne andere verdorvenheden , waartegen de dich
ter op verscheidene plaatsen van dezen Psalm bidt
en dat Gij mij eindelijk wilt schenken de kroon dei
heerlykheid in Uw koninkrijk. (POOLE).

175. Laat mijne ziel leven, en zij zal U lo-
ven 1 ) , en laat Uwe rechten mij helpen.

J) De dichter vraagt hier om nieuw leven, zucht naar
verlossing uit deze booze wereld, waar hot leven zijner
ziele gevaar loopt. Hij vraagt nieuw leven, om God,
zijn God, te verheerlijken. Hij weet het, dat hij niet
alleen op tijdelijk, maar ook op geestelijk gebied ge-
heel en al afhangt van zijn God, en dat alleen, waar
Hij leven schenkt aan de ziele , er ook verheuging des
harten en des aangezichts is. —

176. Ik heb gedwaald als eer. verloren
schaap,1) dat overal vervolgd, geen rust, en
geen veilige wijkplaats kon verkrijgen; zoek
Uwen knecht, want Uwe geboden heb ik niet
vergeten 2).

!) Hij belijdt hier niet, dat hij zwaar gezondigd hoeft ,
zooals sommigen vastelijk meenon, alsof hij in de
strikken van Satan was gebonden geweest, dewijl
dit strijdt met het tweede lid, waar hij zegt, dat hij
de Wet Gods niets heeft vergeten. En bespottelijk is
de oplossing, dat hij eendwaalend schaap was geweest,
vóór den tijd zijner roeping en daarna aan ware
godsvrucht was overgegeven, of van het dwalen was
teruggehouden door oenige vrome aandoeningen, om
niet geheel de vreeze Gods af te schudden, dewijl het
zeker is, dat in beide deeleu van het vers dezelfde tijd
gebruikt wordt. Daarom is het beter het alzoo op te vat-
ten, dat do Profeet bij wijze van tegenstelling spreekt.
Ofschoon hij gedwaald had als een verloren schaap,
dat hij nochthans niet er toe was gebracht om de
"Wet te vergeten. Gedwaald te hebben zegt hij, naar
mijn oordeel, in den zin, dat hij door het geweld en
de macht der vijanden besprongen, bevende her-
en derwaarts zich had begeven, om een schuilhoek
machtig te worden. Dat hij echter, wanneer hij vluchtte
en nagejaagd werd, nooit echter van de Wet Gods
was geweken Dat, waar de wolven hem overal na-
jagen, hij van God smeekt gered te worden, om
hem een veilige en stille rustplaats te schenken, op-
dat aan het zwerven eindelijk een einde moge komen.
(CALVtN).

Zooals C a l v y n zeer juist opmerkt, bidt de dich-
ter hier dat God hem moge zoeken, hem beveiligen,
hem uitkomst geven, hem stellen in een hoog vertrek.
Door onze Psalmbarijmers is het denkbeeld in den
tekst gebracht, dat de dichter hior spreekt van een
dwalen op geestelijk gebied, maar dit staat hier niet.
Integendeel, hij mag het belijdend uitspreken voor
zijn God, dat hij Gods geboden niet heeft vergeten.

Onze Kantteekenaars zeggen dan ook: „Alsof hij
zeide : „ik heb een tijdlang niet geweten, waarheen
ik mij keeren of' wenden zou, *e weten, toen mij
mijne vijanden zoo zwaarlijk vervolgden." Van „wet-
tenschenden" is hier in het geheel geon sprake. —

2) Uit uwe verhouding tot Gods woord kunt gij ver-
klaring verkrijgen omtrent de stemming van uw hart,
de richting van uwen geest en den aard van uwen
•wandel. (UOLL).

Een Christen is in het worden, niet in het gewor-

den zijn, het loven is niet eene vroomheid, maar een
vroom worden, niet eene gezondheid, maar een ge-
zond worden, niet eene rust, maar eene beoefening;
wij zijn het nog niet, maar wij worden het; hot is
nog niet gedaan en_ geschied, maar het is in gang;
het is niet het einde, maar de weg. (LUTIIER).

Zoek mij, dat is: vind mij , want God zoekt nooit
te vergeefs. Bekeer mij en ik zal bekeerd zijn. (HENRY
en SCOTT).

Mijne is het dwalen en hot verloren zijn, Uwe is
het zoeken en het vinden en het behouden. (TAUBE).

Er is geen gedeelte der Heilige Schriften, waar de
natuur en de openbaringen van ware en oprechte
godsvrucht zoo menigvuldig en ernstig aangedrongen
en voorgesteld worden als in dezen Psalm. De Psal-
mist ontvouwt zijn dool in de eerste verzen van den
Psalm, houdt dit steeds in het oog en vervolgt hot
tot het einde. Het uitstekende van heiligmakiiig is
voorgesteld als het onmiddellijke roorwerp van gees-
telijken smaak en liefde. Gods wet, die grooto uit-
drukking en het uitvloeisel van de heiligheid van Gods
natuur, en het voorschrift van heiligheid voor het
schepsel is ovoral voorgesteld als het groote voorwerp
van de liefde, de blijdschap en het vreugdebedrijf van
hem, die Gods bevelen prijst boven goud, ja boven
het fijnste goud en voor wien zij zoeter zijn dan honig
en dan honigzeem. (.1. EDWARDS).

Laat deze Psalm een tootsteen zijn, om onze harten
en ons leven te beproeven. Laat ons gedurig onder-
zoeken: worden deze liefelijke toestanden en heilige
oefeningen van geloof, liefde, hoop, ootmoed, geduld
en ijver in onze zielen gevonden? Maken onze harten,
gereinigd door het bloed van Christus , deze over-
denkingen, gebeden., voornemens en belijdenissen tot
hunne eigene ? Is Gods woord de eeuige standaard
van ons geloof, en de wet van onzen wandel ? Is het
't kanaal , dat volheid van genade en vertroostingen
in Christus tot onze harten voert ? Is het de onder-
wijzer, de raadgever, de levenwekker, de medicijn,
de wapenrusting, de schat, de rijkdom, de troost,
de wachter, de vreugde, het alles van onze zielen?
Ontvangen wij het als woorden van God tot ons ?
Gebruiken wij het als pleitgronden bij God voor het-
geen wy noodig hebben ? Gelukkig zijn zij , die in
zulke liefelijke beoefeningen leven! (J. BKOWN).

PSALM CXX.
GEBED TEGEN VALSCHE LEER, LASTEKAAH3 EN TÏKANMEN.

1. Een lied Hammaalöth !).
!) "Wij hebben hier voor ons het eerste der 15 lie-

deren (Ps. 120—134 vlg. l Kron. 25: 31 Aanm.),
die niet alleen ten opschrift hebben een lied (Schir),
maar daarbij gevoegd „de opstijging" (hammaalóth).
Deze uitdrukking bevat veel raadselachtigs en is
daarom op verschillende wijzen verklaard. De Joodsche
uitleggers meenen, dat die naam daarop ziet, dat
deze 15 Psalmen op don avond van den eersten feest-
dag van 't Loofhuttenfeest (Lev. 23 : 43 Aanm.)
;ullen gezongen zijn op de 15 treden van den halve-

maan vormingen trap van den tempel, die uit den
voorhof der vrouwen naar dien der mannen voerde
[Matth. 4: 7 Aaum.), terwijl boven in het portaal
;wee priesters met trompetten stonden en op een ge-
schikt oogonblik met hun geklank invielen. Alsdan
zou men eigenlijk moeten overzetten „trappsalmen."
j ut hor brengt do uitdrukking in overeenstemming

met de inrichting der Christelijke kerken in de mid-
deleeuwen, volgens welke de priesters, die verplicht
,vareu tot het zingen der Horae, op eenige koorstoelen
n da ruimte van het altaar, het zoogenaamde hooge
ioor (l Kon. 6: 16 Aanm.), hunne plaats hadden,
en de zangers uit de leeken, die de kerkelijke mu-




