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Beste jongeren! Fijn dat je opnieuw meeluistert en meeleest. In het begin van dit nieuwe jaar 

hebben we samen Psalm 106:1-5 gelezen. Na Psalm 105 wordt ook in Psalm 106 gesproken 

over Gods machtige daden in de geschiedenis van het volk Israël. Psalm 105 is een lofzang op 

de Verbondstrouw van de HEERE; ook Psalm 106 begint en eindigt daarmee. Na vers 6 volgt 

één lange schuldbelijdenis vanwege alle zonden en de ontrouw van het volk. 

 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

De eerste twee verzen leren ons Wie God is en wat Hij doet. In het eerste vers lezen we: 

‘Hallelujah. (dat betekent:) Looft den HEERE…’. Waarom word je aangespoord om de HEERE te 

prijzen? De reden lezen we in het vervolg van vers 1: ’…want Hij is goed; want Zijn 

goedertierenheid is in der eeuwigheid’. Het woordje ‘goedertierenheid’  is heel bijzonder.  

Er is eigenlijk geen goed Nederlands woord voor. Het laat iets zien van de onverdiende, 

eenzijdige goedheid, Verbondstrouw, waarheid en genade van God. De Statenvertalers hebben 

het woord ‘goedertierenheid’  in de Bijbel voor het eerst zo vertaald en gebruikt in Genesis 39:21 

bij de geschiedenis van Jozef in de gevangenis: ‘Doch de HEERE was met Jozef en  (Hij) wendde 

Zijn goedertierenheid tot hem (…)’. Dat die jongen van jullie leeftijd de HEERE vreesde was niet 

aan hemzelf te danken. Nee, het was de ‘goedertierenheid’  van de HEERE (met vijf hoofdletters): 

de VerbondsGod in Zijn liefde en in Zijn Verbondstrouw. Dat is niet te begrijpen. Wie is God? 

Dit is God! Het is alleen door genade te bewonderen. Hij doet goed, want Hij is goed. Hij toont 

Zijn goedertierenheid, ’…want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid’. 

 

Ook vers 2 leert ons Wie God is en wat Hij doet: ‘Wie zal de mogendheden  (dat zijn ‘de 

machtige daden’) des HEEREN uitspreken, al Zijn lof verkondigen?’  Op deze vraag volgt geen 

antwoord in vers 3. De machtige daden van de HEERE in de geschiedenis van Israël zijn niet of 

nauwelijks uit te spreken. Zoveel! In de vorige Psalm 105 en in deze Psalm 106 worden ze wel 

genoemd, kijk maar in vers 8-9. Maar het is zó veel en onbevattelijk groot. Te veel om te 

beschrijven. 

 

Daarom: om Wie God is en om wat Hij doet, komt die aansporing uit vers 1-2 naar ons toe:  

Hij is alle lof, eer en aanbidding waardig. Elke dag. En zeker aan het begin van een nieuw jaar.    

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Dit: dat bij deze grootheid van God, zoals genoemd in vers 2, niemand (geen mens) in staat is 

om de ‘mogendheden (machtige daden) des HEEREN uit te spreken en al Zijn lof te verkondigen’. 

Daarom, bij deze belijdenis over God en over de mens, moeten wij stil worden. Zeker ook 

vanwege onze grote en vele zonden die na vers 6 zó uitgebreid worden beschreven en beleden. 

Psalm 106 is dus een oproep tot lof én ootmoed, tegelijk. Want de lofprijzing aan God en 

ootmoed belijden vanuit de mens zijn niet van elkaar te scheiden.  

  

En toch wordt in vers 3 nog iets gezegd over de mens: ‘Welgelukzalig (onbeschrijfelijk gelukkig) 

zijn zij (die mensen) die het recht onderhouden; die te allen tijde gerechtigheid doet’.  

Dit derde vers is een zaligspreking. Maar hoe kan een zondig mens zalig gesproken worden? 

De kanttekening bij vers 3 verwijst naar Abraham in Genesis 18:19. Abraham was rechtvaardig 

voor God, door het geloof. Abraham was niet rechtvaardig in zichzelf. Hij was ook een zondig 

mens. Maar hij was rechtvaardig in Christus. Door het geloof in de beloofde Messias. Zo mocht 

Abraham de HEERE kennen en in Zijn wegen (overeenkomstig Zijn geboden) wandelen.  



Zoals wij zingen in dat bekende vers: ‘HEERE, maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest 

bekend’ (Psalm 25:2). Nog een aansporing in dit nieuwe jaar: is dit ook jouw gebed? 

 

Want we leren nog iets over de mens. Dat we het persoonlijke gebed zo nódig hebben, uit de 

verzen 4-5: ‘Gedenk mijner, o HEERE, naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij met Uw heil’, 

Waarom? ‘opdat ik aanschouwe het goede Uwer uitverkorenen; opdat ik mij verblijde met de 

blijdschap Uws volks; opdat ik mij roeme (beroeme) met Uw erfdeel.’  Wij mensen hebben de 

goede gewoonte om elkaar een gezegend Nieuwjaar te wensen. Dat is een goede gewoonte. 

Jongeren, dat willen we jullie ook toewensen, met deze gebedswoorden uit vers 4-5.  

Want we zijn zondige en vergankelijke mensen. We nemen heel veel van het oude jaar mee, het 

nieuwe jaar in. En één van de dingen die we zeker hebben meegenomen zijn onze zonden en 

schuld. Dat leert ons dit gebed over de mens: alles wat in dit gebed (vers 4-5) staat geschreven, 

missen wij vanuit onszelf en daarom is het zo nodig om dit gebed tot de HEERE te smeken. 

Temeer omdat het nieuwe jaar voor ons nu nog onbekend is.  

 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Het Bijbelse kernwoord Welbehagen in vers 4 betekent dat de HEERE een welbehagen (Zijn 

behagen om wél te doen) in Zijn eigen werk heeft. Gods kinderen hebben aan het welbehagen 

van God, dat van eeuwigheid is, hun verkiezing en verlossing te danken. Dat sluit aan bij een 

ander kernwoord, de Bijzondere goedheid van God. Dat is de goedheid die de HEERE geeft aan 

een uitverkoren zondaar. Dat is onuitsprekelijk veel meer dan de Algemene goedheid van God, 

dat God het afgelopen jaar nog niet gedaan heeft met ons naar onze zonden. En dat Hij ons 

zoveel goede dingen, bovendien de genademiddelen, gegeven heeft. Dat je de Bijbel in je 

eigen taal mag lezen. En dat je naar de kerk mag gaan om Gods Woord te horen. Dat je in de 

Naam van de Drie-enige God gedoopt bent en onderwijs hebt gekregen vanuit de Bijbel...  

Maar dit alles is niet genoeg. Het is noodzakelijk dat je de HEERE mag kennen. Misschien is dat 

wel de levensvraag in je hart, wat je uit het oude jaar hebt meegenomen het nieuwe jaar in. De 

HEERE wil vanuit Zijn Woord ook antwoorden geven op jouw persoonlijke vragen. En daarom: 

lees je Bijbel altijd met een vraag in je hart. Ga met je vragen biddend naar de kerk en let op of 

de HEERE ook antwoord geeft door middel van de preek. Nog een keer: lees veel in je Bijbeltje, 

ook in dit nieuwe jaar. Doe het biddend. En let op de volgende vraag:     

 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Je hebt het gebed in vers 4 gelezen: ‘Gedenk mijner, o HEERE, naar het welbehagen tot Uw volk, 

bezoek mij met Uw heil’. Gedenk mijner… We gaan samen naar de kruisheuvel Golgotha, waar 

dezelfde woorden klinken uit de mond van die ene moordenaar aan het kruis in Lukas 23:42. Hij 

bestraft die andere moordenaar en na zijn schuldbelijdenis (vers 40-41) vraagt hij aan de Heere 

Jezus, Die aan het middelste kruis hangt: ‘Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult 

gekomen zijn’. Die veroordeelde moordenaar bedoelt dit te zeggen: ‘Heere Jezus, U hoeft alleen 

maar aan mij te denken! Als ik dat mag weten, dan is het genoeg!’ En wat is dan het antwoord 

van de stervende Zaligmaker?  ‘Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’  

(Lukas 23:43). Hoor je dat? Dat nu de betekenis en uitkomst van het gebed uit vers 4b-5: ’het 

welbehagen tot Uw volk’.  God bezoekt die moordenaar (door Deze Jezus) met Zijn ‘heil, zodat 

die moordenaar mag aanschouwe het goede van Gods uitverkorenen; zodat hij zich mag 

verblijden met de blijdschap van Gods volk; zodat hij zich mag beroemen met  Gods erfdeel.’  

Misschien zijn de verzen 4-5 moeilijk voor je te begrijpen. Lees ze nog eens door. De dichter 

bidt in vers 4a of de HEERE hem wil ’gedenken’ in Zijn liefde, zoals God heeft tot Zijn kinderen 

(’het welbehagen tot Uw volk’). Hij vraagt in vers 4b om redding: ’bezoek mij met Uw heil’. 



Letterlijk wijst het woordje ‘heil’  vanuit Hebreeuws naar de naam van Jezus. Heb je Hem nodig? 

Dat het je alleen om Hem te doen is? Is dát jouw nood en je gebed aan het begin van elke dag 

én dit nieuw jaar? 

 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Wat dit nieuwe jaar jou brengt, weet niemand. Alleen de HEERE weet jouw en mijn toekomst in 

dit onbekende jaar. Hoe zal het gaan, op school? Als je in het examenjaar zit? Misschien zie je 

erg op tegen alles wat nog zal komen. Als er zorgen zijn: thuis, of in de familie, of op school. 

Het kan ook zijn dat je allerlei plannen maakt voor de toekomst… en ben je blij, zoals je leven 

tot nu toe gaat zoals je wilt. Prima zo… Maar hoe weet je zeker of dit nieuwe jaar een echt 

‘goed’ jaar wordt? Bij het oude jaar hebben we nagedacht over de vergankelijkheid van ons 

leven. We kunnen getroffen worden door ziekte. Zullen wij dit jaar sterven?  

 

Daarom is het smeken om Zijn zegen, Zijn leiding en genade zo nodig. Wat zullen wij bidden? 

Waarom zullen wij vragen? We moeten ons ook hierin alléén door het Woord laten leiden. 

Want jij en ik weten niet wat we moeten bidden. Alleen met de woorden uit deze Psalm heb je 

Alles wat je nodig hebt. Alleen dan is én wordt het nieuwe jaar een gezegend jaar. 

 

Maar als je misschien denkt, of ervaart en voelt: ik kán niet zo bidden. Hoe moet het nu?  

Hoe kan ik ook die genade ontvangen zoals de jonge Jozef, of Abraham en die moordenaar?  

De Psalmen worden ook wel genoemd: ‘de ademtocht van de ziel’. Je kunt niet zonder zuurstof 

en je hebt ook het gebed zó nodig. Dat maakt deze Psalm met dit gebed zó geschikt voor het 

nieuwe jaar. Want als je biddeloos bent, niet kunt bidden, dan krijg je van de HEERE uit het 

Psalmboek, ook in Psalm 106, de gebeden aangereikt. Dan mag je de lofzang en het gebed uit 

deze Psalm tot jouw persoonlijk gebed maken. Om het na te zeggen. Zoals je vroeger – nog als 

een klein kind – het gebed mocht leren nazeggen van je vader en moeder.  

 

De HEERE wil dit onderwijs zegenen. Ook in het zingen. Daarom is het zo belangrijk dat je de 

Psalmen ook meezingt. Thuis aan tafel, in de kerk en meezingt tijdens de catechisatieles of de 

jeugdverenigingavond. Want zingen is ook bidden. Jij en ik hebben het nodig, zoals iemand die 

hapt naar adem, anders zullen we sterven en omkomen. Bovendien is de HEERE de lof, eer en 

aanbidding waard, zoals in deze Psalm ook duidelijk is beleden. En de HEERE is een Hoorder op 

het gebed, zoals blijkt uit het antwoord van de Heere Jezus aan het kruis: ’Voorwaar (Amen: niet 

misschien, maar het zal waar en zeker zijn) zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’  

(Lukas 23:43). Daar, in het Hemelse Paradijs, klinkt het ’Hallelujah’  (uit het eerste en laatste vers 

van deze Psalm). Zul je door genade ook ‘eeuwig (mee) zingen van Gods goedertierenheên’ ? 

En mag je jezelf nu al ‘in Zijn Naam’ de ‘ganse dag verblijden’? (Ps.89:7). Dat is door genade de 

verhoring op hetzelfde gebed in de berijming van Psalm 106:3 

Geef dat mijn oog het goed' aanschouw', 

‘t Welk Gij, uit onbezweken trouw, 

Uw uitverkoor'nen toe wilt voegen; 

Opdat ik U mijn Rotssteen noem', 

En, delend in Uws volks genoegen, 

Mij, met Uw erfdeel, blij beroem'. 

 

Van harte dat gebed en die zegen toegewenst in het nieuwe jaar!  

 

We hopen, zo de Heere wil en wij leven, tot de volgende keer. 


