
PSALM 25 

PSALM 25 

Vers 1 EEN psalm van David. 

Aleph. Tot U, o HEERE, 
1
hef ik mijn ziel op. 

1 Door een hartgrondig gebed en 

verlangen naar Uw hulp. De 

manier van spreken kan enigszins 

worden vergeleken met Ps. 24 op 

vers 4. Alzo Ps. 86:4. 

 1 Deur ’n hartgrondige gebed en 

verlange na u hulp. Die manier van 

spreek kan in ’n mate met Ps. 24:4 

se kanttekening vergelyk word. So 

ook Ps. 86:4. 

’N PSALM van Dawid. 

Alef. Tot U, o HERE, 
1
hef ek my siel op. 

Vers 2 Beth. Mijn God, 
a
op U 

vertrouw ik, laat mij niet 
2
beschaamd worden; laat 

mijn 
3
vijanden niet van 

vreugde opspringen 
4
over mij. 

2 Wat dengenen wedervaart die in 

hun hoop en vertrouwen bedrogen 

worden. 

3 Saul met de zijnen, waarop deze 

psalm voornamelijk schijnt te 

slaan. 

4 Of: mijnenthalve, mijnentwege. 

a Ps. 

22:6; 

31:2; 

34:6. 

2 Wat diegene ervaar wat in hul 

hoop en vertroue bedrieg word. 

3 Saul en sy manskappe, waarop 

hierdie psalm hoofsaaklik kan dui. 

4 Of: om my onthalwe. 

Bet. My God, 
a
op U 

vertrou ek; laat my nie 
2
beskaamd staan nie; 

laat my 
3
vyande 

4
oor my 

nie juig nie. 

Vers 3 Gimel. Ja, allen die U 

verwachten, zullen niet 
b
beschaamd worden; zij 

zullen beschaamd 

worden, die 

trouwelooslijk handelen 

zonder oorzaak. 

 b Jes. 

28:16. 

Rom. 

10:11. 

 Gimel. Ja, almal wat U 

verwag, sal nie 
b
beskaamd staan nie. 

Hulle sal beskaamd 

staan wat troueloos 

handel sonder oorsaak. 

Vers 4 Daleth. HEERE, 
c
maak 

mij Uw 
5
wegen 

6
bekend, 

leer mij Uw paden. 

5 Zie Gen. 18 op vers 19. Deut. 32 

op vers 4. 

6 Te weten door Uw Woord en 

Heiligen Geest. 

c Ps. 

27:11; 

86:11; 

119. 

5 Sien Gén. 18:19 en Deut. 32:4 se 

kanttekeninge. 

6 Naamlik deur u Woord en 

Heilige Gees. 

Dalet. HERE, 
c
maak my 

u 
5
weë 

6
bekend; leer my 

u paaie. 



Vers 5 He. Vau. Leid mij in Uw 
7
waarheid en leer mij, 

want Gij zijt de 
8
God 

mijns heils; 
9
U verwacht 

ik den gansen dag. 

7 In Uw Woord geopenbaard; zie 

Joh. 17:17. Of: waarheid, dat is, 

Uw waarachtige en getrouwe 

beloften; geef dat ik daarop vast 

vertrouw en mij daarnaar richt, om 

mij niet door ongeloof of 

wraakgierigheid te vergrijpen. 

8 Als Ps. 24:5. 

9 Dat is, Uw genadige hulp en 

verlossing. 

 7 Wat in u Woord geopenbaar is; 

sien Joh. 17:17. Of: waarheid, dit 

is, u waaragtige en getroue 

beloftes; gee dat ek vas daarop 

vertrou en daarvolgens lewe, om 

my nie deur ongeloof of 

wraakgierigheid te vergryp nie. 

8 Soos in Ps. 24:5. 

9 Dit is, u genadige hulp en 

verlossing. 

He. Lei my in u 
7
waarheid en leer my, 

want U is die 
8
God van 

my heil. 
9
U verwag ek 

die hele dag. 

Vers 6 Zain. Gedenk, HEERE, 

Uwer barmhartigheden 

en Uwer 

goedertierenheden; want 
d
die zijn van 

10
eeuwigheid. 

10 Vgl. Ef. 1:4. 2 Tim. 1:9. d Ps. 

103:17; 

106:1; 

107:1; 

117:2; 

136. Jer. 

33:11. 

10 Vgl. Ef. 1:4. 2 Tim. 1:9. Sajin. Dink, HERE, aan u 

barmhartigheid en u 

goedertierenhede, want 
d
dié is van 

10
ewigheid 

af. 

Vers 7 Cheth. Gedenk niet der 

zonden mijner 
11

jonkheid, noch mijner 

overtredingen, gedenk 

mijner naar Uw 

goedertierenheid, om 

Uwer goedheid wil, o 

HEERE. 

11 Vgl. Gen. 8:21. Job 13:26. 

Pred. 12:1. Jer. 3:25. 

 11 Vgl. Gén. 8:21. Job 13:26. 

Pred. 12:1. Jer. 3:25. 

Get. Dink nie aan die 

sondes van my 
11

jonkheid en aan my 

oortredinge nie; dink 

aan my na u 

goedertierenheid, om u 

goedheid ontwil, o 

HERE! 



Vers 8 Teth. De HEERE is 

goed en recht; daarom 

zal Hij de 
12

zondaars 

onderwijzen in den weg. 

12 Over dewelke Hij Zich naar 

Zijn goedheid ontfermt tot hun 

bekering, en dien Hij naar Zijn 

rechtheid of gerechtigheid den 

rechten weg wijst, dien Hij den 

boetvaardigen in Zijn Woord heeft 

voorgeschreven. Vgl. vss. 9, 12. 

 12 Oor wie Hy Hom in sy 

goedheid ontferm tot hul bekering, 

vir wie Hy volgens sy 

volmaaktheid of geregtigheid die 

regte weg wys, wat Hy in sy 

Woord aan die boetvaardiges 

voorgeskryf het. Vgl. verse 9, 12. 

Tet. Die HERE is goed 

en reg; daarom sal Hy 
12

sondaars leer 

aangaande die weg. 

Vers 9 Jod. Hij zal de 
13

zachtmoedigen leiden 

in het recht, en Hij zal 

den zachtmoedigen Zijn 

weg leren. 

13 Zie Ps. 10 op vers 17. Het 

woord recht of oordeel schijnt 

hier verklaard te zijn door Gods 

weg, als volgt, gelijk ook elders 

door Gods recht Zijn woord en 

lering verstaan wordt. Anders zou 

men dit mogen vergelijken met 

Jer. 10:24, alsof de profeet zeide: 

God zal de zachtmoedigen met 

oordeel, dat is, rede, maat en 

overleg leiden, en in alles 

gunstiglijk en Vaderlijk regeren, 

enz. Zie de aant. op Jer. 10:24, en 

vgl. hier het volgende vers met de 

aant. 

 13 Sien Ps. 10:17 se kanttekening. 

Dit wil voorkom dat die woord reg 

of oordeel hier verklaar word deur 

God se weg. Elders word onder 

God se reg ook sy woord en lering 

verstaan. Anders mag ’n mens dit 

vergelyk met Jer. 10:24, asof die 

profeet sê: God sal die 

ootmoediges met oordeel, dit is, 

met rede, matigheid en oorleg lei, 

en in alles gunstig en vaderlik 

regeer, ens. Sien Jer. 10:24 se 

kanttekening, en vgl. die volgende 

vers en sy kanttekening. 

Jod. Hy sal die 
13

ootmoediges lei in die 

reg en die ootmoediges 

sy weg leer. 



Vers 10 Caph. Alle 
14

paden des 

HEEREN zijn 

goedertierenheid en 
15

waarheid, dengenen 

die Zijn 
16

verbond en 

Zijn getuigenissen 

bewaren. 

14 Al wat Hij bij Zijn kinderen 

doet, Zijn ganse regering over 

hen, is niet dan enkel 

goedgunstigheid, die Hij naar Zijn 

gewisse beloften aan hen tot hun 

best bewijst, hoe vreemd dat het 

dikwijls, ten aanzien van 

menigerlei kruis, het vlees moge 

toeschijnen. Vgl. Deut. 32 op vers 

4. Rom. 8:28. 

15 Of: trouw. 

16 Die de beloften Zijns verbonds 

met geloof aannemen en daarop 

een godvruchtig leven leiden. Van 

het verbond Gods zie Jer. 31:31, 

32, 33, enz. Hebr. 8:6, 8, 9, enz. 

 14 Alles wat Hy met sy kinders 

doen, sy ganse regering oor hulle, 

is enkel en alleen goedgunstigheid. 

Dit bewys Hy volgens sy gewisse 

beloftes aan hulle ten goede, hoe 

vreemd dit dikwels, vir die vlees, 

mag lyk in die lig van baie 

kruisdra. Vgl. Deut. 32:4 se 

kanttekening. Rom. 8:28. 

15 Of:  waarheid. 

16 Wat sy verbondsbeloftes met 

geloof aanneem en daarvolgens ’n 

godvrugtige lewe lei. Oor God se 

verbond, sien Jer. 31:31, 32, 33, 

ens. Hebr. 8:6, 8, 9, ens. 

Kaf. Al die 
14

paaie van 

die HERE is 

goedertierenheid en 
15

trou vir die wat sy 
16

verbond en sy 

getuienisse bewaar. 

Vers 11 Lamed. Om Uws Naams 

wil, HEERE, zo vergeef 

mijn ongerechtigheid, 

want die is 
17

groot. 

17 Of: menigvuldig.  17 Of: menigvuldig. Lamed. Om u Naam 

ontwil, HERE, vergeef 

my ongeregtigheid, want 

dit is 
17

groot. 



Vers 12 Mem. 
18

Wie is de man 

die den HEERE vreest? 

Hij zal hem onderwijzen 

in den weg dien hij zal 

hebben te 
19

verkiezen. 

18 Dat is, die den Heere vreest, 

dien zal Hij, enz. Zie Deut. 20 op 

vers 5. 

19 Te weten om daarin te 

wandelen. Verkiezen en 

beminnen, behagen zijn elkander 

zo verwant, dat het ene onder het 

andere verstaan en daarvoor 

gebruikt wordt. Zie Jes. 42:1. 

Matth. 12:18. Vgl. ook 2 Sam. 15 

op vers 15. 

 18 Dit is, hy wat die HERE vrees, 

hom sal Hy, ens. Sien Deut. 20:5 

se kanttekening. 

19 Naamlik om daarin te wandel. 

Verkies, bemin en behaag is so 

aan mekaar verwant, dat die een 

met die ander verstaan en daarvoor 

gebruik word. Sien Jes. 42:1. Matt. 

12:18. Vgl. ook 2 Sam. 15:15 se 

kanttekening. 

Mem. 
18

Wie tog is die 

man wat die HERE 

vrees? Hy sal hom leer 

aangaande die weg wat 

hy moet 
19

kies. 

Vers 13 Nun. Zijn ziel zal 
20

vernachten in het 

goede, en zijn zaad zal 

de aarde beërven. 

20 Of: herbergen, verblijven. De 

zin is: De godvruchtigen zullen 

met hun gelovig zaad den zegen 

des Heeren genieten, niet alleen in 

het eeuwige en geestelijke, maar 

ook in het tijdelijke en 

lichamelijke. Vgl. Ps. 1 op vers 1. 

Dergelijke beloften vindt men zeer 

vele in dit boek, die nochtans het 

kruis geenszins uitsluiten, als hier 

klaarlijk blijkt. Zie vss. 16, 17, 

enz. Anders: het land, te weten 

Kanaän, genoemd het land van 

belofte, Hebr. 11:9, Abraham en 

zijn zaad beloofd, zijnde een 

voorbeeld en pand van het hemels 

Kanaän en in de Schrift heerlijk 

geroemd. Zie wijders Ps. 37 op 

vers 29. 

 20 Of: herberg, oornag. Dit 

beteken: Die godvrugtiges sal met 

hul gelowige saad die seën van die 

Here geniet, nie net in die ewige 

en geestelike nie, maar ook in die 

tydelike en liggaamlike. Vgl. Ps. 

1:1 se kanttekening. ’n Mens vind 

dikwels soortgelyke beloftes in die 

psalms, wat nogtans die kruis 

geensins uitsluit nie, soos hier 

duidelik blyk. Sien verse 16, 17, 

ens. Anders: die land, Kanaän, wat 

die land van belofte genoem word, 

Hebr. 11:9, wat aan Abraham en 

sy saad beloof is, as ’n voorbeeld 

en waarborg van die hemelse 

Kanaän, en wat ook in die Skrif 

heerlik geroem word. Sien verder 

Ps. 37:29 se kanttekening. 

Noen. Hy self sal 
20

vernag in die goeie, en 

sy nageslag sal die land 

besit. 



Vers 14 Samech. De 
21

verborgenheid des 

HEEREN is voor 

degenen die Hem 

vrezen; en Zijn verbond, 

om hun 
22

die bekend te 

maken. 

21 Die Hij in Zijn Woord 

(inzonderheid in het Heilig 

Evangelie, van Zijn liefde en 

genade in den Messias) 

geopenbaard heeft, als door het 

volgende woord verbond 

verklaard wordt. Vgl. Spr. 3:32, en 

zie Rom. 16:25. 1 Kor. 2:7; 4:1. 

Ef. 3:3, 4, 9. Kol. 1:26, 27. 1 Tim. 

3:9, 16. 

22 Te weten die verborgenheid en 

dat verbond, en dat door Zijn 

Woord en Geest. 

 21 Wat Hy in sy Woord (in die 

besonder in die Heilige evangelie, 

van sy liefde en genade in die 

Messías), geopenbaar het, soos 

deur die volgende woord verbond 

verklaar word. Vgl. Spr. 3:32, en 

sien Rom. 16:25. 1 Kor. 2:7; 4:1. 

Ef. 3:3, 4, 9. Kol. 1:26, 27. 1 Tim. 

3:9, 16. 

22 Naamlik die verborgenheid en 

daardie verbond, en dit deur sy 

Woord en Gees. 

Samek. Die 
21

verborgenheid van die 

HERE is vir die wat Hom 

vrees, en sy verbond om 

hulle 
22

dit bekend te 

maak. 

Vers 15 Ain. Mijn 
23

ogen zijn 

geduriglijk op den 

HEERE, want Hij zal 

mijn voeten uit het 
24

net 

uitvoeren. 

23 Des geloofs en der hoop. Vgl. 

Hoogl. 4:9 met de aant. 

24 Dat mijn vijanden leggen om 

mij te vangen. 

 23 Van geloof en van hoop. Vgl. 

Hoogl. 4:9 met die kanttekening. 

24 Wat my vyande opstel om my 

te vang. 

Ajin. My 
23

oë is 

altyddeur op die HERE, 

want Hý sal my voete 

uit die 
24

net uitlei. 

Vers 16 Pe. 
25

Wend U tot mij en 

zijt mij genadig, want ik 

ben 
26

eenzaam en 

ellendig. 

25 Of: Keer Uw aangezicht naar 

mij, volgens de belofte Lev. 26:9. 

26 Vgl. Ps. 22:21. 

 25 Of: Keer u aangesig na my, 

volgens die belofte in Lev. 26:9. 

26 Vgl. Ps. 22:21, wat oor “my 

enigste” spreek. 

Pe. 
25

Wend U tot my en 

wees my genadig, want 

ek is 
26

eensaam en 

ellendig. 

Vers 17 Tsade. De 

benauwdheden mijns 

harten hebben zich 
27

wijd uitgestrekt; voer 

mij uit mijn noden. 

27 Zijn vele en menigerlei, nemen 

zeer toe. Hebr. eigenlijk: hebben 

zich verwijd. 

 27 Dit is baie en allerhande 

benoudhede, wat erg toeneem. 

Hebr. het wyd gegroei. 

Sade. Die benoudhede 

van my hart is 
27

wyd 

uitgestrek; lei my uit my 

angste. 



Vers 18 Resch. 
28

Aanzie mijn 

ellende en mijn moeite, 

en 
29

neem weg al mijn 

zonden. 

28 Genadiglijk en met medelijden, 

en help mij, als Deut. 26:7. Zie 

Gen. 16 op vers 13, enz. 

29 Dat is, vergeef. Het 

Hebreeuwse woord betekent 

eigenlijk opheffen, dragen, op- of 

wegnemen, en wordt voorts 

gebruikt van vergeving der 

zonden. Vgl. Ps. 32:1 met Rom. 

4:7. Versta om Christus' wil, Die 

gezegd wordt onze zonden 

gedragen en weggenomen te 

hebben, Joh. 1:29. 1 Petr. 2:24. 

Wat anders is het, als iemand 

gezegd wordt zijn eigen zonden of 

ongerechtigheid te dragen. Zie 

daarvan Lev. 5 op vers 1. 

 28 Genadiglik en met medelye, en 

help my, soos in Deut. 26:7. Sien 

Gén. 16:13 se kanttekening, ens. 

29 Die Hebreeuse woord beteken 

eintlik ophef, dra, op- of 

wegneem, en word voorts gebruik 

vir vergewing van sondes. Vgl. 

Ps. 32:1 met Rom. 4:7. Hiermee 

word verstaan om Christus wil, 

van wie gesê word dat Hy ons 

sondes gedra en weggeneem het, 

Joh. 1:29. 1 Petr. 2:24. Dit is 

heeltemal anders, as daar vir 

iemand gesê word om sy eie 

sondes of ongeregtigheid te dra. 

Sien Lev. 5:1 se kanttekening 

daaroor. 

Resj. 
28

Aanskou my 

ellende en my moeite, 

en 
29

vergeef al my 

sondes. 

Vers 19 Resch. 
30

Aanzie mijn 

vijanden, want zij 
31

vermenigvuldigen, en 

zij haten mij met een 
32

wreveligen haat. 

30 Te weten in toorn. Vgl. Ps. 

21:10. 

31 Of: zijn of worden machtig. 

32 Hebr. haat des wrevels of 

gewelds. 

 30 Naamlik in toorn. Vgl. Ps. 

21:10. 

31 Of: is of word magtig. 

32 Hebr. haat van wrewel of 

geweld 

Resj. 
30

Aanskou my 

vyande, want hulle is 
31

talryk, en hulle haat 

my met ’n 
32

gewelddadige haat. 

Vers 20 Schin. Bewaar mijn 
33

ziel en red mij; laat mij 

niet beschaamd worden, 

want ik betrouw op U. 

33 Dat is, mijn leven. Zie Gen. 19 

op vers 17. 

 33 Dit is, my lewe. Sien Gén. 

19:17 se kanttekening. 

Sjin. Bewaar my 
33

siel 

en red my; laat my nie 

beskaamd staan nie, 

want by U skuil ek. 



Vers 21 Thau. Laat oprechtheid 

en 
34

vroomheid mij 

behoeden, want ik 

verwacht U. 

34 Hebr. rechtheid. Hij beroept 

zich voor God op zijn onschuld en 

zijn recht tegen zijn vijanden; 

dewijl hij oprecht en vroom, of 

richtig, rechtuit, rechtzinnig was 

voor God en Zijn kerk. Zie het 

eerste vers van den volgenden 

psalm en Ps. 7 op vers 11. 

 34 Hebr. regtheid. Hy beroep hom 

voor God op sy onskuld en sy reg 

teenoor sy vyande; aangesien hy 

opreg en vroom, of reg, reguit, 

regsinnig was voor God en sy 

kerk. Sien die eerste vers van die 

volgende psalm en Ps. 7:11 se 

kanttekening. 

Tau. Laat 
34

vroomheid 

en opregtheid my 

bewaar, want U verwag 

ek. 

Vers 22 O God, verlos 
35

Israël 

uit al zijn 

benauwdheden. 

35 In wat zwarigheden de vromen 

geweest zijn ten tijde van Saul, zie 

daarvan Psalm 10; 12; 14, enz. 

 35 Die swarighede waarin die 

vromes verkeer het ten tyde van 

Saul, sien daaroor Psalm 10; 12; 

14, ens. 

o God, verlos 
35

Israel uit 

al sy benoudhede! 

 


