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Psalm 19 
Deze Psalm heeft binnen het Jodendom op een aantal belangrijke dagen een grote betekenis. De 
woorden klinken tijdens Rosj hasjana, het Joodse Nieuwjaar, maar ook op de eerste dag van het 
Wekenfeest, Sjawoeot, vijftig dagen na Pesach. In sommige tradities heeft de Psalm een plaats in de 
huwelijksplechtigheid. 
Israëlzondag is in het jaar 2015 twee dagen voor het Joodse Simchat Thora, de Vreugde der Wet. Die 
Wet omvat de eerste vijf boeken van de Bijbel. Het gaat om veel meer dan bijvoorbeeld de Tien 
Geboden. Het zijn de vijf boeken van Mozes, die in het Nieuwe Testament steeds worden aangeduid 
met Wet, naast de Profeten en Geschriften (zie o.a. Lucas 24:27). Dr. H.F. Kohlbrügge (1803-1875) 
schrijft dat zijn vader hem tweemaal uitdrukkelijk had gezegd: “Als ge de vijf Boeken van Mozes 
verstaat, verstaat ge den gehele Bijbel”. En Hij stelde Christus centraal in zijn leven en prediking! 
 
Vreugde 
In de kerk blijft het begrip Vreugde der Wet ons altijd wat vreemd in de oren klinken. Dat is jammer, 
daarmee doen wij Israël en onszelf tekort. Wij denken bij Wet als vanzelf aan regelgeving (Verboden 
Toegang: artikel 461 Wetboek van Strafrecht). Vaak is zo ook in de kerk van Jezus Christus gesproken. 
Zo luisteren we dikwijls ook naar de Tien Geboden, terwijl dit eigenlijk Tien Woorden zijn. M. Buber 
vertaalt het begrip Thora met Weisung, wat toch vooral aanwijzing inhoudt. Wet in de Bijbelse zin 
betekent toch vooral en in de eerste plaats: “Doe dit en gij zult leven!” Deze Woorden, deze Wet 
geven richting aan je leven. De gemeente van Jezus Christus moet daar steeds weer aan worden 
herinnerd. Zo ontdekt zij dat de vreugde van de Wet vooral hierin ligt dat de Here God niet stil is. Hij 
is geen stomme God, zoals de nikszeggende afgoden (Psalm 115), maar Hij is JHWH, de Here God die 
spreekt! 
Hij spreekt en het is er (Genesis 1). Hij spreekt en bevrijdt met zijn Woord zijn volk (Exodus 20). 
Daarover gaat het in heel dat complex van de Thora, wat wij kennen met het woord Wet. 
Die Wet wordt in Psalm 119 bezongen, langs de lijn van het Hebreeuwse alfabet, maar ook in de 
negentiende Psalm. Op Simchat Thora wordt een begin gemaakt met de lezing van Genesis 1. 
Schepping en Wet zijn het grote thema van deze negentiende Psalm. Terecht wijst Lewis in zijn boek 
over de Psalmen er op dat voor de Psalmist Schepping en Wet geen tegenstelling is. Hij vergelijkt de 
Wet met de zon die zulk licht laat schijnen op iemand. En zoals het onmogelijk is iets verborgen te 
houden in de felle zon, zo wordt onder Gods Wet als helder gemaakt. Het komt aan de dag! 
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt eveneens gesproken over het verband tussen Schepping 
en Gods Woord. Gods Woord laat in zekere zin een extra licht schijnen over de Schepping. 
 
Opbouw van de psalm 
De Psalm heeft een duidelijke opbouw in drie delen. Eerst over de Schepping, de verzen 1-7, 
vervolgens over de Wet, de verzen 8-11 en ten slotte een persoonlijke bede in de verzen 12-15. Zelfs 
de tekstkritische commentaar van H-J. Kraus wijst op de betrokkenheid die er is tussen de verzen 1-7 
enerzijds en de verzen 8-15 anderzijds. 
 
Schepping  



1 -5A De hemelen vertellen Gods eer. Het is verkondiging, maar het is verkondiging zonder woorden. 
Die kennen en herkennen wij. Dat is maar goed ook, want ongeveer driekwart of meer van onze 
communicatie berust op non-verbale communicatie. 
De taal van de hemelen, de dagen en nachten, gaat uit tot het einde van de aarde. Daarmee is deze 
verkondiging direct ook gericht op het hele leven en op de uiteindelijke toekomst. Deze verzen 
moeten ook begrepen worden vanuit de eschatologie; het nadenken en verkondigen van de laatste 
en uiteindelijke dingen. Gods eer is daarbij in het geding. Daar mag en moet het ons ook om gaan. 
Vandaar ook dat de apostel Paulus stelt dat er geen verontschuldiging is. De Schepping laat zich lezen 
als een boek en wie goed hoort, beluistert daarin de verkonding van de Schepping al is die 
woordloos. De natuur is niet alleen maar mooi. Het is werkelijkheid en daarmee ook wreed. In 
Genesis 3 wordt gezegd dat de aardbodem omwille van de mens is vervloekt. De schepping zoals wij 
die waarnemen is een gebroken schepping. Zolang mijn kat nog muizen vangt, weet ik dat zeker. 
5B-7 De exponent bij uitstek van de Schepping is de zon, hier als een bruidegom voorgesteld. Niet 
toevallig dat oude kerken in de richting van het oosten zijn gebouwd. Dat was voor vroege christenen 
ook de gebedsrichting; niet Jeruzalem, maar het oosten. Zoals de zon komt mogen wij elke dag ons 
oefenen in het verwachten van zijn wederkomst. De zon als teken van Christus, Die het Licht der 
wereld is. Niets blijft verborgen voor de gloed van de zon. Jezus als Israëls Messias wordt ons in het 
Nieuwe Testament ook verkondigd als de Kenner van de harten. De zon is een drager van het Licht. 
Zoals de vierde dag in Genesis 1 verwijst naar de eerste dag. 
 
Thora  
8-11 Nu bezingt de Psalmist de Wet. Israël is en blijft de drager van die Wet. Zo staat Gods volk in het 
midden van de wereld. In de eredienst dansen de mensen om de Thorarollen heen en proberen deze 
tijdens het feest van de Vreugde der Wet aan te raken en te kussen, als gold het een bruiloftsfeest. 
Het is een bruiloftsfeest! Zoals een bruid haar bruidegom wil kussen, als het goed is tenminste, zo 
reiken de mensen naar het Woord. En direct in het achtste vers blijkt al dat het tot een persoon is 
gesproken. De Wet van God verbindt Hem met zijn volk, Hem met ieder die op Hem vertrouwt. De 
wet des HEREN is volmaakt. Dat wil zeggen dat zij tot een voltooiing, tot een volledig einde brengt. Zij 
verkwikt de ziel. Daar klinkt met name dat verbondskarakter in door. Verkwikken mag begrepen 
worden als een herstel, een weer levend worden. Denk daarbij aan de vernieuwing van het stenen 
hart door een hart van vlees waarvan sprake is bij de profeet Ezechiël of aan de noodzaak van de 
wedergeboorte die de Here Jezus noemt in zijn serieuze gesprek met de geleerde Nicodemus. Ook hij 
heeft die nieuwe geboorte, dat herstel nodig, al meent hijzelf misschien wel vroom te leven. 
Het getuigenis is betrouwbaar. Ons woord “Amen” hangt daarmee samen. Het is betrouwbaar, Israël 
mag op zijn God vertrouwen, kan door zijn Woord bouwen. Wijsheid voor de onverstandige. Dat is de 
mens, ieder mens die gemakkelijk in verleiding kan komen en wie is dat niet? Leid ons niet in 
verzoeking. Die bede klinkt in het boek Spreuken en in Psalm 119:130. 
In de verzen 9 en 10 wordt in veelkleurige woorden de werking van de Wet geschetst. Het hart 
verheugt zich daarover. Lewis tekent terecht aan dat die vreugde niet steeds gemeten kan worden 
aan persoonlijk als gunstig ervaren omstandigheden. God geeft het goede als aanwijzing, omdat 
Hijzelf goed is. Dat mag persoonlijk doorwerken tot in het hart. Het hart is je diepste wezen. En ogen 
zijn als bronnen. Als Gods liefdevolle Wet daarin doordringt, dan komt die vreugde, dan valt er nieuw 
licht waardoor je met de ogen nieuwe dingen ziet. Niet ondanks de nood, maar dikwijls ook in de 
nood. Denk aan alle Joodse getuigenissen van mensen die de Holocaust hebben overleefd en juist in 
zo’n hel vreugde vonden voor hun hart in het Woord van God. Vreugde der Wet is nooit 
oppervlakkige blijdschap, maar gekleurd met de diepe tinten van het leven zelf, het leven in 
verbondenheid met de Here God, Die zich met zijn volk verbindt, door zijn Woord. 



Honing en goud. Het zijn producten van de aarde; het ene voortkomend uit de bloei van bloemen 
(Psalm 103,15-17), het andere uit de diepte van de aarde. De honing roept uiteraard ook de 
herinnering aan het land dat vloeit van melk en honing op. De zoetheid van het land kan alleen 
vanuit het Woord van Gods belofte begrepen worden. 
 
Bede  
12-15 Iemand merkte eens op dat deze Psalm begint met een Gloria en eindigt met een Kyrie. In 
zekere zin is dat waar. Eerst is er de lofzang en die loopt uit op een persoonlijke bede en 
schuldbelijdenis. De zon gaat op en niets blijft nog verborgen. Ik denk daarbij aan Job. In hem is heel 
het volk van Israël getekend. Hij die worstelt met God en met de grote vragen die het leven op deze 
aarde in hem opwekt. Eenmaal oog in oog met de heerlijkheid van zijn Schepper, herroept hij en doet 
boete (Job 42:6) en juist hij ontvangt nieuw leven. Wie met Psalm 19 de Here God leert kennen als 
die stralende Schepper, waar de zon van getuigt als dagelijks terugkerende bruidegom, en zich laat 
gezeggen door zijn Woord en zo verkwikt wordt in hart, ogen, ja heel zijn/haar leven, die hoeft zich 
niet flinker voor te doen. Die bidt om schuldvergeving in het vaste vertrouwen dat de Here God Die 
zo het hart verheugt, uiteindelijk die vergeving in liefde geven zal. 
De Thora leert ons dat God wel degelijk in het verborgene ziet. Ik denk alleen al aan de verkondiging 
omtrent Jozef. Door zijn broeders verkocht en vernederd als slaaf. Ten onrechte veroordeeld, maar 
aan het einde zegt hij tegen zijn broers dat zij wellicht ten kwade hebben gedacht en gehandeld, 
maar dat de Here God ten goede heeft gedacht. Ook voor die broers is er bevrijding van hun schuld. 
Die schuld, die zij zelf het liefst al waren vergeten. 
De Gemeente van Jezus Christus leeft in het stralende licht dat Hij is. Zij beseft dat Hij niet gekomen 
is om één letter of teken van de Wet af te breken. Ook – ja juist – in de Gemeente mag die vreugde 
gevonden worden. Onze woorden mogen dan hopelijk tot eer van de God van Israël zijn, als honing 
en de overleggingen van ons hart als goud, doordat Hij ons zo voedt met zijn Woord en door zijn 
Geest. Niet omdat wijzelf de kracht daartoe hebben, maar omdat de Here Jezus een rots is en een 
Verlosser. Hij is mijn rots, mijn Verlosser. 
 
Israëlzondag 2015  
De Gemeente van Jezus Christus staat voor de uitdaging om volmondig met Gods volk in te stemmen 
in de Vreugde der Wet. De Here God blijft niet zwijgen. Hij spreekt. Zijn beloften zijn geen loze 
woorden. Met Psalm 19 mogen wij ze zingen, opdat zij in ons hart tot klinken komen en opdat de 
liefde van de Bruidegom ook in ons tot zingen zal komen. Wij mogen ons hierdoor laten gezeggen. 


