
 
Evangelische Toerusting School  ETS0205 Psalmen  

J.M. Zwart Pagina 1 van 10 januari 2008 (v 1.0) 

Psalmen 
 
Inhoud 
 
1. Inleiding 
2. Hoe werden de Psalmen gelezen? 

- Titel, auteurschap, datering, genre en structuur 
- Literaire vorm: Hebreeuwse poëzie 
- Historische en cultuurreligieuze achtergrond 

3. Thema’s in de Psalmen 
- Psalmen: de Bijbel in de Bijbel 
- De Heer Jezus in de Psalmen 

4. Hoe moeten wij de Psalmen lezen? 
 
Inleiding 
- Het doorlezen van de psalmen kan best een worsteling zijn. Het doorlezen zonder enige 

reflectie heeft geen zin. Het is geen verhaal waarin een lijn zit, maar het zijn telkens losse 
stukjes waar je over na moet denken. Daarom hebben we vooraf een aantal psalmen eruit 
gehaald om langer bij stil te staan. Maar welke ervaringen hebben wij bij deze meditatie 
opgedaan? Persoonlijk merk ik dat de wijze waarop de psalmist zijn diepste gevoelens tot 
uiting brengt voor mij een voorbeeld is. 

- Een andere manier waarop je de psalmen kan benaderen is het maken van een technische 
analyse. Welke stijlfiguren zijn er te ontdekken? Welke verbanden kunnen worden 
gelegd? Welke thema’s spreken er uit de psalmen? Wat is de profetische waarde van het 
boek Psalmen? Ondanks dat deze vragen belangrijk zijn, is het gevaar bij deze benadering 
dat we voorbijgaan aan de bedoeling van de psalmen. De psalmen hebben in zichzelf al 
een bijzondere waarde. Wanneer wij de psalmen gaan rubriceren (bijvoorbeeld naar 
thematiek) of wanneer we psalmen gaan ontleden (bijvoorbeeld aan de hand van een 
bepaald stijlfiguur) kan iets van die waarde verloren gaan. Ondanks dat we het toch gaan 
hebben over verbanden, stijlfiguren en thematiek moeten we voor dit gevaar oppassen. 

- Het lezen van de Psalmen is net als het lezen van een tekstboekje zonder dat je de cd hebt 
gehoord. Iets wat ik bij voorkeur niet doe, omdat daarmee het gevoel en de emotie van het 
nummer verloren gaat. Ik luister graag naar het ‘totale plaatje’, dus liever laat ik de tekst 
spreken vanuit de muziek. Daarmee hoor ik hoe de artiest zijn boodschap bedoeld heeft en 
welke emotie achter de woorden schuilgaat. Zo probeer ik ook de ‘muziek’ bij de psalmen 
te ontdekken. Helaas zal dit geen echte, oorspronkelijke muziek zijn, maar toch denk ik 
dat we zicht kunnen krijgen op de gevoelens, emoties en worstelingen die de psalmist 
heeft doorgemaakt toen hij de psalm schreef. Dit gebeurt wanneer de Heilige Geest Zijn 
licht hierop laat schijnen. 

 
Hoe werden de Psalmen gelezen? 
 
Titel, auteurschap, datering, genre en structuur 
- De Griekse benaming van het boek (psalmoi) betekent ‘zingen’ of ‘tokkelen’. De 

Hebreeuws naam (tehillim) betekent ‘lofzangen’. 
- Omdat het boek eigenlijk uit 150 verschillende liederen bestaat, is het moeilijk om één lijn 

te ontdekken in het boek. Verschillende auteurs (Mozes, David, Salomo, Asaf, 
Korachieten, Etan, Heman en anonieme auteurs) uit verschillende periodes (bijvoorbeeld: 
de tijd van de omzwervingen in de woestijn, Ps 90; de tijd van de ballingschap, Ps 137) 
zorgen ervoor dat het boek Psalmen verschillende genres bevat. 
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- David is natuurlijk de voornaamste auteur van het boek Psalmen. Van 73 psalmen is 
hij de auteur en in het Nieuwe Testament wordt hij van twee anonieme psalmen de 
auteur genoemd (Ps 2 in Hd 4:25 en Ps 95 in Hb 4:7). 
In 2Sm 23:1-2 wordt hij ‘de liefelijke in Israëls lofzangen’ genoemd en ook later in de 
geschiedenis van het volk Israël wordt de muzikant David als voorbeeld gezien (Am 
6:5; let overigens op dat het volk zelf daar geenszins een voorbeeld is). 

- Aan de Hebreeuwse benaming van het boek kunnen wij al zien dat het karakteristieke 
genre de lofzang is. Dit is bijzonder omdat verhoudingsgewijs de lofzang helemaal niet 
het vaakst voorkomt. In hoofdlijnen kunnen de psalmen worden ingedeeld in vreugde-, 
klaag- en dankliederen. Deze drie genres zijn een weerspiegeling van het leven van de 
gelovigen.  

- Het is voor ons bijzonder om te zien dat de psalmdichters in alle omstandigheden de Heer 
God hebben gezocht. Dit is voor het volk Israël in alle eeuwen tot voorbeeld geweest en 
dit moet ook voor ons tot voorbeeld zijn. Moeilijke omstandigheden mogen ons niet van 
de Heer God afhouden, maar moeten ons juist naar Hem toe drijven! 

- De structuur van het boek Psalmen kan worden gezocht in de verschillende genres. Naast 
bovengenoemde psalmen zijn er ook andere psalmtypen te benoemen, zoals boetepsalmen 
(vb Ps 51) koningspsalmen (vb Ps 72), wijsheidspsalmen (vb Ps 119) en 
herinneringspsalmen (vb Ps 78, 106). 

- Vanuit de Hebreeuwse traditie is het boek Psalmen al in een bepaalde structuur aan ons 
overgeleverd. Het boek bestaat namelijk uit vijf boeken:1 

 
Deel Psalmen  Afsluitende woorden 
I  Ps 1 – 41  eindigt met ‘Amen, ja, amen’ 
II  Ps 42 – 72  eindigt met ‘Amen, ja, amen’ / 
     ‘De gebeden van David, de zoon van Isaï, zijn ten einde’ 
III  Ps 73 – 89  eindigt met ‘Amen, ja, amen’ 
IV  Ps 90 – 106  eindigt met ‘Amen. Halleluja’ 
V  Ps 107 – 150   eindigt met vijf ‘Halleluja-Psalmen’ (Ps 146-150, bekend 
     als de Grote Lofzang) 
 
- Opvallend is dat het tweede boek blijkbaar van oorsprong een afsluiting is geweest 

van de psalmen van David. Verderop in het boek Psalmen komen echter nog meer 
psalmen van David voor. Dit is een van de argumenten om aan te nemen dat het 
ontstaan van het boek Psalmen in de huidige vorm een langdurig en dynamisch proces 
is geweest. 

- De afsluitende woorden van de verschillende delen wijzen op het toewerken naar het 
grote halleluja, dat letterlijk ‘prijst YHWH’ betekent. Ieder deel eindigt ook met een 
lofprijzing van de Heer God (Ps 41:14, 72:18-19, 89:53, 106:48) en het laatste deel 
zelfs met de Grote Lofzang (Ps 146-150). Daarmee komen wij heel dicht bij de 
bedoeling van het boek Psalmen. Het is geen boek waarin naar willekeur gevoelens, 
moeite en emotionele worstelingen worden  weggeschreven, maar er is in moeite en 
verdriet een gerichtheid op de Heer God die uiteindelijk uitmondt in het loven van de 
Heer. Het doel is dus door alles heen de Heer prijzen! 

- Een indeling in vijf delen doet ons denken aan de Pentateuch. Sommigen zien daarom 
ook een synchronisme tussen de vijf psalmboeken en de vijf boeken van Mozes. 
Hieronder volgt een overzicht van de meest opvallende overeenkomsten. 

  
 

                                                
1 Scofield Bible Course  
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 Deel  Psalmen Pentateuch Onderwerp Overeenkomsten  
 I 1 – 41  Genesis  Mens  * De Godsnaam YHWH het meest  
        genoemd 
 II 42 – 72   Exodus  Israël      
  * 42 - 49   * Ellende * Lijdenspsalmen  

  * 50 - 60   * Verlosser 
  * 61 - 72   * Verlossing  
 III 73 – 89  Leviticus Heiligdom * Begint met de Psalmen van de Leviet 
        Asaf 
 IV 90 – 106  Numeri  Aarde  * Ps 90 geschreven door Mozes ten tijde  
        van de omzwervingen 
        * De verwachting van het beloofde land 

 V 107 – 150 Deuteronomium Woord van God * Ps 107 herinnert aan de geschiedenis 
        van het volk. Genezing komt door het 
        Woord van de Heer (Ps 107:20)  

        * Ps 119 staat centraal en is een grote 
        lofzang op het Woord van de Heer 
  
- We hebben gezien dat ondanks de ogenschijnlijke onsamenhangendheid van de 

verschillende psalmen in het boek Psalmen wel degelijk een lijn zit. In dat verband is het 
ook mooi om het eerste en het laatste vers van dit gehele boek samen te pakken: ‘Welzalig 
de mens…prijst de Heer’. Het evangelie in een notendop, waarbij wij nooit mogen 
vergeten welke weg de Heer is moeten gaan om dit mogelijk te maken. 

   
Literaire vorm: Hebreeuwse poëzie2 
- Het Oude Testament biedt geen technische theologische verhandeling of gestructureerde 

belijdenis, maar verhalen en gedichten. Verhalen brengen geestelijke principes tot leven 
en brengen ze dicht bij de belevingswereld van de hoorder. Gedichten kunnen gevoelens 
onder woorden brengen die in andere, meer technische, literaire vormen onuitgesproken 
blijven.  

- Poëzie wordt gekenmerkt door het gebruik van stijlfiguren. Stijlfiguren dwingen de lezer 
om langzaam te lezen en de tekst te overdenken om zo de verbanden te zien en de 
boodschap beter te begrijpen. Hierdoor blijft deze boodschap niet alleen langer hangen, 
maar dringt de diepte ervan ook beter door. Oog hebben voor deze literaire vorm 
verscherpt de leesvaardigheid bij het Bijbellezen. Bij poëzie heeft de schrijver heel bewust 
gekozen voor de woorden en wij moeten als lezer deze woorden weer tot ons door laten 
dringen. 

- Karakteristieke stijlfiguren voor de Hebreeuwse poëzie zijn: 
- Acrostichon: naamdicht. Dit wil zeggen dat alle eerste letters van de regel in een 

bepaalde samenhang tot elkaar staan. Psalm 119 is hier een bekend voorbeeld van. 
Ieder gedeelte van de psalm begint met een opvolgende letter van het alfabet en elk 
vers in dat gedeelte ook. In de Statenvertaling is dit nog terug te zien. Deze 
samenstelling is misschien gekozen als hulpmiddel bij het uit het hoofd leren van 
psalmen. 

 Aan de hand van deze stijlfiguur weten wij bijvoorbeeld dat psalm 9 en 10 bij elkaar 
 hebben gehoord, omdat zij samen een acrostichon vormen. 

 
- Parallellisme: een herhaling die gelijkenis vertoont, maar toch verschilt. Parallellismen 

hebben tot doel om nadruk te leggen op een bepaalde gedachte of om gebruikt te 
worden om een antifoon (beurtzang) te zingen: één groep zingt een regel en de andere 

                                                
2 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 24-41); The Literary Forms of the Old Testament, 
Harvey (The Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible, ed. Laymon; p 1077-1081); Sleutels tot de 
Bijbel, Pawson (p 393-412) 
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groep zingt het antwoord. Mooie voorbeelden zijn psalm 136 of psalm 118:2-4 waar 
specifieke groepen worden uitgenodigd om het antwoord te zingen (Israël, de priesters 
(het huis van Aäron), allen die de Heer vrezen). 

  
 Er zijn verschillende vormen van het parallellisme te onderkennen: 

- Synoniem parallellisme 
- Enkele voorbeelden uit psalm 2: 
 vs 1: woelen = zinnen op ijdelheid 
 vs 2: koningen = machthebbers 
 vs 2: de Heer = Zijn gezalfde 
 vs 3: banden = touwen 
 vs 4: lacht = spot 
 vs 5: toorn = gramschap 
 vs 9: verpletteren = stukslaan 
 vs 10: koningen = richters der aarde 
 vs 11: vreze = beving  

- Tegengesteld parallellisme 
- Een voorbeeld uit psalm 126: 
 vs 5: met tranen zaaien <> met gejuich maaien 
 vs 6: wenend met de zaadbuidel <> juichend met de schoven  

- Samengesteld parallellisme (bijvoorbeeld trapsgewijs of uitbreidend) 
- Een voorbeeld uit psalm 9: 
 vs 2: loven van de Heer  Zijn wonderen verhalen (het tweede gedeelte van 
 het vers leert eigenlijk hoe de Heer geloofd moet worden) 
 

- Beeldspraak: een krachtige vergelijking waarmee de verbeelding wordt gestimuleerd 
- Voorbeelden van de stijlfiguur beeldspraak zijn: 

- Ps 42:1 Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, 
   zo smacht mijn ziel naar U, o God 

  Een beeldspraak om uitdrukking te geven aan de intensiteit van het  
  verlangen. 

 
- Js 53:7  Als een lam dat ter slachting geleid wordt 

   en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, 
   zo deed Hij Zijn mond niet open 

  Een beeldspraak om uitdrukking te geven aan de onschuld van het  
  slachtoffer. 

 
- Kennis van de context zorgt ervoor dat de beeldspraak juist geïnterpreteerd 

wordt, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt: 
  Hg 1:9 (NBV)  Vriendin van mij, 

    met een merrie voor farao’s wagen 
    vergelijk ik jou 

  In deze beeldspraak wordt uitdrukking gegeven aan de seksuele gevoelens die 
  de dichter voor deze vrouw voelt. De wagens van de farao werden namelijk 
  uitsluitend getrokken door hengsten. Als list in de strijd lieten de Israëlieten 
  soms een merrie los in het strijdperk zodat de aandacht van de hengsten werd 
  afgeleid. 
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- Beknoptheid: het ontbreken van voegwoorden waardoor het verband niet direct 
zichtbaar is 

 
- Metriek: dit vereist een grondige kennis van de Hebreeuwse taal, want in de vertaling 

komt het originele ritme niet terug. Het Hebreeuwse metrum (maat) hield eigenlijk 
geen rekening met het aantal lettergrepen, maar gebruikte voor het metrum alleen die 
lettergrepen die geaccentueerd werden. Hierdoor ontstond niet de regelmatigheid van 
een tikkende klok, maar een onregelmatigheid die te vergelijken is met de branding.3 

 
- Psalm 1 is een inleiding op het gehele boek van de Psalmen. In deze psalm worden de 

twee wegen, die van de rechtvaardige en die van de goddeloze, tegenover elkaar gezet. 
Een aantal van deze stijlfiguren worden hieronder uitgewerkt aan de hand van deze psalm.  
 
Parallellisme (trapsgewijs) Ps 1:1 Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der 
     goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch 
     zit in de kring der spotters 
Ogenschijnlijk wordt er drie keer voor hetzelfde gewaarschuwd, maar als je er langer over 
nadenkt, beschrijft de psalmist eigenlijk verschillende processen:  
(1) wandelen in  (2) staan op  (3) zitten in  
(1) raad   (2) weg  (3) kring  
(1) goddelozen  (2) zondaars  (3) spotters 

 
Parallellisme (samengesteld) Ps 1:2 Maar aan de wet van de Heer zijn welgevallen 
     heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht 
Hij die echt zijn welgevallen heeft aan de wet van de Heer overpeinst deze bij dag en bij 
nacht. De tweede regel is een uitwerking van de eerste. 

 
Beeldspraak   Ps 1:3 Want hij is als een boom, geplant aan  
     waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 
     welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt gelukt 
Het beeld geeft uitdrukking aan de vruchtbaarheid van iemand die zich bezighoudt met de 
wet van de Heer. 

 
Beknoptheid   Ps 1:3 die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet 
     verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt 
Die man geeft niet alleen vrucht, maar geeft deze vrucht ook op tijd, want zijn loof 
verwelkt niet aangezien alles wat hij onderneemt gelukt. (Let op de gearceerde woorden 
die dus juist de nadruk krijgen door hun afwezigheid) 
 
Beeldspraak   Ps 1:4 Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat 
     de wind verstrooit 
Het beeld geeft uitdrukking aan de vluchtigheid en vergankelijkheid van de goddelozen. 
 
Parallellisme (synoniem) Ps 1:5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het 
     gericht noch de zondaars in de vergadering der  
     rechtvaardigen  
Het gericht is dus gelijk aan de vergadering van rechtvaardigen, waar noch de goddelozen, 
noch de zondaars kunnen verblijven. 

                                                
3 The Psalms, Toombs (The Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible, ed. Laymon; p 253) 
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Parallellisme (tegengesteld) Ps 1:6 Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen,  
     maar de weg van de goddelozen vergaat   
De weg waar in vers 1 voor gewaarschuwd wordt, zal dus vergaan, net als het kaf in de 
wind (vers 4). Maar hij die de wil van de Heer kent (vers 2), diens weg zal door de Heer 
gekend worden. De tegenstelling is: gekend worden door de Heer tegenover vergaan. 
Deze tegenstelling krijgt nog meer nadruk doordat het in de vorm van een chiasme 
(kruisstelling; afkomstig van de Griekse letter chi, die wordt geschreven als x) staat: 
 

gekend door de Heer     de weg van de rechtvaardigen 
     
 
 
de weg van de goddelozen     vergaan 

 
Merk ook het tegengestelde parallellisme op tussen vers 4 en vers 3 en het samengestelde 
parallellisme tussen vers 6 en vers 1. Het eerste en het laatste vers geven samen eigenlijk 
de samenvatting van de psalm. 
 

Cultuurreligieuze en historische achtergrond 
- De psalmen waren bedoeld om gezongen te worden. Dit kunnen wij concluderen uit de 

melodieën die in de opschriften worden genoemd. Sommige vertalingen (NBG) hebben 
ervoor gekozen om de benaming van deze melodieën te vertalen en andere (SV) niet. 
Hieronder volgen enkele voorbeelden met hun betekenissen: 
- Ps 22:1  Aijeleth hassjachar De hinde van de dageraad 
- Ps 84:1 Gittith   Wijnpers 
- Ps 9:1  Muth Labben  Dood van de zoon 
Daarnaast zijn er enkele muziektechnische termen te ontdekken in het boek Psalmen. 
Hierin herkennen wij de oorspronkelijke muzikale achtergrond van de liederen. 
- Sela (Ps 9:17) 

- Betekenis(sen): opheffen, verhogen; technische muzikale uitdrukking die 
waarschijnlijk met het leggen van klemtonen te maken heeft, of een pauze of 
onderbreking wil aangeven 

- Higgajon (Ps 9:17) 
- Betekenis(sen): overdenking, muziekklanken, gemijmer  

- De psalmen hebben een cultische betekenis. Psalm 120-134 zijn voorbeelden van 
bedevaartsliederen, die heel goed gezongen kunnen zijn tijdens het opgaan naar de tempel. 
Psalm 24 (met name vers 3-4) is hier ook een goed voorbeeld van. Psalm 66:13-15 spreekt 
bijvoorbeeld expliciet over de offerdienst. 
- Volgens sommige uitleggers werden de troonsbestijgingpsalmen (Ps 47, 93, 95-99) 

gezongen tijdens het Israëlitische nieuwjaarsfeest, waarbij de Heer opnieuw tot 
Koning wordt uitgeroepen.4 

- Psalm 29 is mogelijk geschreven als reactie op de Kanaänitische 
vruchtbaarheidscultus. Er zijn namelijk overeenkomsten met de Kanaänitische poëzie 
aan te wijzen De boodschap is dan duidelijk: niet de Baäl, maar de Heer God geeft 
regen en vruchtbaarheid. Hij zetelt boven de schepping en Zijn stem veroorzaakt de 
wonderen van de natuur. In dat verband is het ook duidelijk waarom de ‘goden’ 

                                                
4 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 270) 
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(NBV), of ‘hemelingen’ (NBG), letterlijk bene elim (‘godenzonen’) worden 
opgeroepen om de Heer God heerlijkheid en sterkte te geven (Ps 29:1).5 

- In de boeken Kronieken kunnen wij lezen hoe David (de grootste psalmdichter en 
musicus) de architect is van de erediensten in Israël, waarbij lofprijs en muziek een 
belangrijke rol speelden (bijvoorbeeld 1Kr 16:4-6; 23:27-28, 30; 25:1; 2Kr 29:25). Een 
van de muzikale leiders (Asaf) is één van de psalmdichters. De liederen van David en 
Asaf, die zijn opgenomen in het boek Psalmen, zullen vast en zeker een belangrijke rol 
hebben gespeeld in de eredienst. 
- Tijdens de opwekkingen die onder de goede koningen (Josafat, Hizkia, Josia) 

plaatsvonden, werd ook de eredienst hersteld. Toen een deel van het volk Israël ten 
tijde van Ezra en Nehemia was begonnen met de herbouw van de tempel en 
Jeruzalem, herstelden zij ook de eredienst ‘naar de aanwijzing van David’ (Ezr 3:10, 
Nh 12:24). 6 

- De psalmen vormden een onderdeel van de Joodse religieuze feesten. De psalmen 113-
118 en 136 staan bekend als het ‘Hallel’ en werden gezongen op het Paasfeest of tijdens 
het Loofhuttenfeest (Mt 26: 30).7  

 
- Sommige psalmen hebben de bedoeling om het volk Israël te herinneren aan hun 

geschiedenis en de trouw van de Heer God. Psalm 78 en 106 zijn voorbeelden van zulke 
herinneringspsalmen. In deze psalmen zijn de historische gebeurtenissen van het gehele 
volk de aanleiding voor het zingen van de psalm. 

- Het zijn echter voornamelijk de persoonlijke omstandigheden die in het boek Psalmen de 
achtergrond vormen voor het ontstaan van het gebed. In verschillende opschriften van de 
psalmen van David worden deze persoonlijke situaties geschetst. Het is bijzonder om te 
zien dat de toon van de psalm vaak heel anders is dan de toon van de ‘feitelijke’ 
vastlegging van de achterliggende gebeurtenis.8 
- Een goed voorbeeld is psalm 34 met als achtergrond 1Sm 31:13-15. David bezingt in 

de psalm hoe de Heer uitredding heeft gegeven uit ‘al zijn verschrikkingen’ en ‘al zijn 
benauwdheden’. Wanneer wij het verslag in Samuël lezen dan wordt de naam van de 
Heer niet eens genoemd. Sterker nog de uitredding van David lijkt te danken aan zijn 
eigen geraffineerdheid door zich voor te doen als waanzinnige. 

- Hetzelfde zien wij in psalm 59 met als achtergrond 1Sm 19:11-13. David bezingt de 
Heer als ‘zijn Sterkte’ en ‘zijn Burcht’. In het verhaal lezen wij echter dat David op 
slinkse wijze, door een truc weet te ontsnappen. 

Door de psalmen te lezen tegen de achtergrond waarin ze geschreven zijn, krijgen wij een 
inkijk in het persoonlijke geestelijke leven van de psalmist. In de feitelijke verslaglegging 
lijken de bezongen bevrijdingen misschien het gevolg van menselijke slimmigheid, maar 
David betrekt deze gebeurtenissen direct op de Heer God. Hij ziet in alles, en zeker in zijn 
voorspoed, de hand van de Heer God. Hierin zien wij hoe David vorm gaf aan zijn wandel 
met de Heer God. 
- Hetzelfde principe zien wij terug in psalm 51 waaraan de zonde met Batseba ten 

grondslag ligt. De psalm is een belijdenis van zonde en erkenning van schuld. Maar 
aan wie? Niet aan wijlen Uria of zijn familie. Ook niet aan Batseba of haar familie, 
maar aan de Heer God (Ps 51:6 ‘Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd…’). Het hart 
van David was in alle omstandigheden van zijn leven volledig gericht op de Heer God. 

                                                
5 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 287) 
6 De Bijbel bidden, Campbell (p 101-104) 
7 Jewish New Testament Commentary, Stern (p 82, 178) 
8 Die Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 111-112) 
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- Martin Luther: ‘Door de psalmen kijken we tot in het hart van elke heilige’.9 
 
Samenvattend 
- De psalmen waren bedoeld om gereciteerd, en misschien zelfs wel uit het hoofd geleerd te 

worden. 
- Sommige van de psalmen zijn hoogstwaarschijnlijk geschreven om gebruikt te worden in 

de eredienst van het volk Israël. 
- Bepaalde psalmen hebben een cultische betekenis (zoals bedevaartsliederen, 

troonsbestijgingpsalmen). 
- De psalmen geven blijk van een persoonlijke wandel met de Heer God, die wordt 

uitgedrukt in diep doordachte woorden, emoties en worstelingen. 
- Het geheel aan psalmen is uiteindelijk gericht op het prijzen van de Heer God. 
 
Belangrijke thema’s in de Psalmen 
 
Psalmen: de Bijbel in de Bijbel 
- Martin Luther: ‘Psalmen zijn een Bijbel in de Bijbel’.10 
- Het boek Psalmen bevat zoveel thema’s die ergens in de Bijbel terugkeren dat het een 

onbegonnen zaak zou zijn om alle thema’s die in het boek Psalmen worden aangestipt te 
behandelen. Daarom zullen we ons beperken tot het belangrijkste thema: de Heer Jezus. 

- De Psalmen reflecteren als spiegels de grote thema’s van de wet en de profeten. De 
geestelijke principes van het Koninkrijk van God zijn al te zien in de onderwijzing van de 
Thora, de boodschap van de profeten en in de Psalmen. Wat dat betreft bracht de Heer 
Jezus niets nieuws. Zijn Joodse toehoorders kenden de Heer God al als Koning, 
bijvoorbeeld vanuit de Psalmen.11 
- Drie dimensies van het koningschap van de Heer God vanuit de Psalmen: 

1. Universeel: de Heer God is Koning over alle volken, over de natuur en over de 
geschiedenis. 

2. Verbond: de Heer God is Koning over Israël in een verbondsrelatie. 
3. Eschatologisch (m.b.t. ‘de laatste dingen’, de toekomstverwachting): de 

verwachting dat de Heer God Zijn koningschap ten volle zal vestigen over Zijn 
volk en over de volken.  

 
De Heer Jezus in de Psalmen 
- In het Nieuwe Testament worden 283 directe citaten uit het Oude Testament gedaan, 116 

hiervan komen uit het boek van de Psalmen.12 Dit onderstreept het ‘Nieuw-
Testamentische belang’ van het boek Psalmen. Hieronder volgen slechts enkele 
voorbeelden.13 
- Het getuigenis van de Heer Jezus over de Psalmen. 

- Lk 24:44 ‘(…) alles wat over Mij geschreven staat in (…) de psalmen moet 
vervuld worden’ 

- In Mt 22:41-46 beargumenteert de Heer Jezus in een discussie met de farizeeën op 
basis van Ps 110 dat de Christus niet slechts de zoon van David kon zijn, maar dat 
Hij meer zou zijn. 

- Jh 19:28 – Ps 69:22 ‘(…) opdat de Schrift werd vervuld: Ik heb dorst’ 

                                                
9 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 413) 
10 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 416) 
11 Jezus leren kennen door het Oude Testament, Wright (p 220-231) 
12 Survey of the Old Testament, Jensen (p 272) 
13 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 183-185) 
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Nog meer opvallende parallellen met Ps 69 (er zijn er overigens nog meer): 
- Jh 2:17 – Ps 69:10 
- Jh 15:25 – Ps 69:5 
- Rm 15:3 – Ps 69:10 

- Mt 27:46 – Ps 22:1 ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 
- Het getuigenis van de apostelen over de Psalmen. 

- Hd 2:24-32/13:35-37 (respectievelijk Petrus en Paulus) – Ps 16:10: ‘Want U zult 
mijn ziel in het graf niet verlaten, U zult niet toelaten dat Uw Heilige ontbinding 
ziet.’ (Herziene SV). In deze tekst (met name in de LXX-vertaling) wordt dus 
gezegd dat deze ‘heilige’ wel in het graf zal komen, maar niet zal ontbinden. 

- Het getuigenis van de schrijver van de Hebreeënbrief. 
- Verschillende psalmen worden geciteerd om aan te tonen dat de Heer Jezus de 

Zoon van God is (bijvoorbeeld Ps 2, 8, 22, 45, 102, 110).  
- Hb 10-5-7 past Ps 40:7-9 toe op het offer van de Heer Jezus. Opmerkelijk is 

overigens dat de passage ‘U hebt mijn oren doorboort’ (Ps 40:7) in de LXX-
vertaling wordt weergegeven als ‘U hebt mij een lichaam toebereidt’. 

 
Hoe moeten wij de Psalmen lezen? 
- In het Nieuwe Testament worden wij op drie plaatsen opgeroepen om in de gemeente te 

spreken in psalmen 
- 1Kor 14:26. Hier is waarschijnlijk sprake van de geestelijke gave (bekijk de context 

van 1Kor 12-14) om psalmen te componeren ‘ingegeven door de Heilige Geest tot eer 
van God en stichting van de gemeente’.14  

- Ef 5:19, Kol 3:16. In beide gedeelten wordt onderscheid gemaakt tussen psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen. Een uitleg is dat met ‘psalmen’ daadwerkelijk de 
psalmen uit het gelijknamige boek worden bedoeld. 15 

- De Heer Jezus is in Zijn roeping, identiteit en leer gevormd door de Hebreeuwse 
geschriften (van het Oude Testament).16 Laten wij met het oog op Hem gericht ook zo de 
psalmen lezen. Het onderwijs van de Heer Jezus over het koninkrijk van God is (mede) 
gebaseerd op de psalmen die spreken over het koningschap van de Heer God. 

 
- Het lezen van de psalmen is als een geestelijke achtbaan. De ene keer is de psalmist op de 

top (Ps 34:7 ‘Hij (de Heer) verloste hem (de ellendige) uit al zijn benauwdheid’) en de 
andere keer is hij in het dal (Ps 10:1 ‘Heer waarom bent u zo ver weg? Waarom verbergt 
U zich in tijden van benauwdheid?’).  
- Hierbij moeten wij ook altijd voor ogen houden dat veel passages profetisch 

vooruitzagen naar de Heer Jezus en naar Zijn lijden en sterven. In hoeverre kon David 
bijvoorbeeld ten volle de diepte van de woorden ‘Mijn God, mijn God waarom hebt u 
mij verlaten?’ (Ps 22:1) beseffen, zonder weet te hebben van het lijden en sterven van 
de Heer Jezus?  

- Ook de positieve dingen in de psalmen kunnen ver van onze beleving afstaan. Wie voelt 
bijvoorbeeld werkelijk aan wat David beleeft wanneer hij spreekt over ‘de lieflijkheid van 
de woningen van de Heer’ (Ps 84:2)? Wie verlangt bijvoorbeeld zo naar God, zoals een 
hert naar water smacht (Ps 42:1)? Wie heeft de wet van de Heer bijvoorbeeld zo lief dat 
hij haar de gehele dag overdenkt (Ps 119:97)? 

- Er zijn in het boek Psalmen ook zogenoemde ‘probleempsalmen’ of ‘vloekpsalmen’ te 
vinden. In deze psalmen (bijvoorbeeld Ps 109, 137) wordt in onze ogen op ‘niet-Nieuw-

                                                
14 Kanttekeningen SV 
15 John Gill, Matthew Henry 
16 Jezus leren kennen door het Oude Testament, Wright (p 221) 
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Testamentische wijze’ gesproken over de vijanden en tegenstanders van de psalmist. Wat 
moeten wij met deze psalmen?  
- Een belangrijke sleutel is volgens mij Ps 139:21 (‘zou ik niet haten, wie U haten…?’). 

Het gaat ten diepste niet om het eigen belang van de psalmist, maar om het belang van 
de Heer God. De psalmist stemt zijn gevoelens af op de ‘gevoelens’ (als we dat zo 
kunnen zeggen) van de Heer God. 
- Laten we niet vergeten dat deze ‘zware’ teksten in overeenstemming zijn met de 

rechtvaardigheid en het rechtvaardige oordeel van de Heilige God. 
- Om toch de stap naar het Nieuwe Testament te maken: Het is indrukwekkend om 

te beseffen dat de Heer God heeft geantwoord op de roep uit de psalmen om de 
zondaren om te brengen door Zijn eigen Zoon tot zonde te maken ‘opdat wij – 
door het plaatsvervangende lijden en sterven van de Heer Jezus – gerechtigheid 
van God zouden worden in Hem’ (2Kor 5:21). 

Wij moeten ons denken en onze gevoelens laten ‘herprogrammeren’ door de Heilige 
Geest (vgl. Rm 12:2). De gebedsvoorbeelden van de psalmen, die onverkort deel uitmaken 
van het Woord van God, zijn hierbij een kostbaar hulpmiddel. 

 
- Dietrich Bonhoeffer: het boek van de psalmen is Gods taalcursus (om de taal van het 

gebed te leren).17 
- Het is een uitdaging om de psalmen te leren bidden in ons persoonlijke gebedsleven. 

Niet als een formuliergebed dat wij opzeggen, maar als een doorleefde ervaring die uit 
de grond van ons hart komt. 

- Het is een uitdaging op de psalmen in de gemeente te leren zingen. Niet als een 
traditie, volgens een bepaalde berijming, maar tot eer van God én stichting van de 
gemeente. 
- Wij weten uit het onderwijs van het Nieuwe Testament dat veel (passages uit de) 

psalmen betrekking hebben op de Heer Jezus en Zijn lijden en sterven. In hoeverre 
moeten wij alle psalmen (zoals Ps 22) ‘zo maar’ nabidden of zingen? 

Het gaat in de eerste plaats niet om het wat (lees: de exacte bewoordingen van de psalm, 
alhoewel deze geïnspireerd en daarmee van God afkomstig zijn), maar het gaat om het hoe 
(lees: de onderliggende hartsgesteldheid, die gericht is op de eer van de Heer God). Het 
gaat niet om het hoofd, maar het gaat om het hart! 

                                                
17 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 109) 


