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Mijn mond en mijn hart, mijn spreken en mijn denken  
 
Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, 
mijn Rotssteen en mijn Verlosser! Psalm 19:15 

 
Beste leerling, 
 
In Psalm 19 geeft de hele schepping God de eer. Lees maar mee: 2. De hemelen vertellen Gods eer, en het 

uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 3. De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht 

toont wetenschap.   4. Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.  

De hemelen, het uitspansel, de dag en de nacht storten spraak uit en tonen wetenschap. Eén groot 

en uitbundig lofgezang op de Schepper van hemel en aarde. Het bijzondere is, dat David in vers 4 

zegt: ‘Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.’ De hele schepping 

spreekt, getuigt en proclameert zonder één woord te gebruiken, van de machtige Hand van de 

Ontwerper en Maker. Kijk! Roepen ze ons toe, naar de sterren, de zon, de maan, de wolken, een 

boom, een bloem. Ja, ze roepen ons zonder woorden toe: ‘Kijk en verwonder je, want als je ons ziet 

dan zie je onze Indrukwekkende Ontwerper en Maker. De schepping gebruikt geen woorden maar 

(s)preekt met haar schoonheid. Met haar pracht en praal. Met alles erop en eraan! 

David, de schrijver van Psalm 19 eindigt zijn loflied bij de mens. De kroon op de schepping. Hij begint 

met de hemelen en het uitspansel en eindigt de psalm bij zijn mond en hart, met zijn spreken en 

denken. Van de buitenkant naar de binnenkant. Van hemellichamen naar aardse lichamen. De mens, 

geformeerd uit het stof van de aarde. De mens heeft wél een stem gekregen om te spreken. God is 

een Sprekende God en de mens heeft van Hem dezelfde genadegave ontvangen.  

Als we de verzen 2 en 3 vergelijken met vers 15, dan zien we wel een opvallend verschil. De 

vanzelfsprekendheid van het eren van God door de hemelen en het uitspansel is in vers 15 opeens 

niet meer zo vanzelfsprekend. In het laatste vers zien we daarom een verlangen bij David om toch 

vooral welbehagelijk voor God te zijn. God wel-behagen. Aangenaam zijn. Wat een prachtig 

verlangen spreekt David hier uit. David wil aangename woorden spreken en aangenaam denken. Die 

twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoofd en hart. Waar het hart en het denken vol van 

is, daar stroomt de mond van over. Zo het hoofd, zo het hart, zo de mond, zo de woorden. 

We zijn weer een nieuw jaar binnengestapt. AD 2022. Anno Domini: 'Het jaar des Heeren'. Wat 

mooi als vers 15 ook ons gebed en verlangen voor 2022 is. Laten onze woorden aangenaam zijn voor 

Gods aangezicht én voor de mensen. David noemt de HEERE zijn Rotssteen en Verlosser. En toch is 

David zich er van bewust dat zijn woorden niet altijd welbehagelijk, aangenaam zijn. Vandaar zijn 

gebed, zijn smeekbede. Een dagelijks gebed.  

Als we in vers 2 de woorden ‘hemelen’ en ‘uitspansel’ zouden veranderen in mensen en mens, dan 

krijgen we: De mensen vertellen Gods eer, en de mens verkondigt Zijner handen werk. Mooi als dat gebeurt. 

Schrijf vers 15 eens op een kaartje en leg het op je nachtkastje. Start elke dag in 2022 met deze 

woorden. 

‘Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn 
Rotssteen en mijn Verlosser!’ Psalm 19:15 
 

Een aangenaam gebed. Aangename woorden. Een goed begin van de dag. Beginnen voor Gods 
aangezicht. Een goed, leerzaam, respectvol en gezegend schooljaar toegewenst. 
Namens KlasseTaal. 


