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1. Inleiding 
 
1.1 Van klaaglied tot loflied 
 
Het boek Psalmen bevat een bijzondere verzameling liederen die ons diep raken. Al 
eeuwen lang worden de psalmen in tijden van nood en verdriet maar ook in tijden 
van zegen en vreugde gelezen, gezongen en geproclameerd. Deze liederen weten 
op een indrukwekkende wijze uiting te geven aan onze diepste zielenroerselen van 
angst, wanhoop, verdriet en boosheid maar ook van vertrouwen, hoop, blijdschap 
en dankbaarheid. 
 
Bijna iedere psalm is een hoofdstuk op zichzelf waarin een geestelijke ervaring of 
les wordt beschreven, met een eigen thema waaruit we kunnen ontdekken in welke 
omstandigheden de psalmist zich bevond, welke last op zijn hart drukte en ook 
welke troost en rust hij uiteindelijk bij de Here God vond. Hierin herkennen wij 
onszelf. De omstandigheden zullen meestal niet dezelfde zijn, maar de nood is 
vaak wel even groot. De Psalmen laten ons zien hoe anderen troost en rust vonden 
bij de Here God en willen ons leren dat ook te doen. 
 
Sommige psalmen zijn vanuit een persoonlijke ervaring geschreven en in de loop 
van de eeuwen overgenomen door het volk Israël om te gebruiken in de 
gezamenlijke eredienst of als voorbeeld in persoonlijke toewijding aan de Here 
God. Andere psalmen lijken speciaal te zijn geschreven voor de gezamenlijke 
eredienst in de tempel.  
 

Een mooi voorbeeld hiervan is Psalm 136, waarin misschien wel de priester de grote daden van 
God proclameerde en het volk antwoordde met de tegenstem ‘want Zijn goedertierenheid is tot 
in eeuwigheid’ (vgl. Ps 135:1, 19-20). 

 
Het boek Psalmen is in de loop van de eeuwen samengesteld en waarschijnlijk zijn 
steeds meer liederen er geleidelijk in opgenomen. Daardoor heeft het boek 
Psalmen een wat onduidelijke structuur gekregen. Toch zijn er een paar opvallende 
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kenmerken te ontdekken. Het boek is bijvoorbeeld onderverdeeld in vijf boeken 
die allemaal eindigen met een lofprijs.  

 
Boek I: ‘Geloofd zij de Here, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 

Amen, ja amen.’ (Ps 41:14) 
Boek II: ‘Geloofd zij de Here God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd 

zij Zijn heerlijke naam voor eeuwig, en Zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. 
Amen, ja amen.’ (Ps 72:18-19) 

Boek III: ‘Geloofd zij de Here voor eeuwig. Amen, ja amen.’ (Ps 89:53) 
Boek IV: ‘Geloofd zij de Here, de God Israëls, van eeuwigheid en tot eeuwigheid, en al het 

volk zegge: Amen. Halleluja!’ (Ps 106:48) 
Boek V:  ‘Halleluja. Loof de Here, mijn ziel. (…) Alles wat adem heeft, love de Here. 

Halleluja.’ (Ps 146-150) 
 
Deze indeling van het boek hangt mogelijk samen met de voornaamste schrijver(s) van die 
psalmen. Voor het eerste boek zou dat David zijn (Ps 1-41), voor het tweede boek de 
Korachieten (Ps 42-72), voor het derde boek Asaf (Ps 73-89), voor het vierde boek de onbekende 
dichters (Ps 90-106) en het vijfde boek is het boek van feestliederen (Ps 107-150). Dat dit 
slechts een richtlijn is, blijkt uit het slot van boek twee waar staat dat de gebeden van David, 
de zoon van Isaï, ten einde zijn (Ps 72:20), terwijl bijvoorbeeld Psalm 86 wel weer van David is. 
 

Het karakter van het boek Psalmen ontdekken wij misschien wel het beste uit de 
benaming. Onze (Griekse) benaming Psalmen betekent iets als ‘door een 
(tokkel)instrument begeleide liederen’. De Hebreeuwse naam is Tehillim en dat 
betekent ‘lofzangen’. Het boek Psalmen bevat vele soorten liederen die we in 
hoofdlijn kunnen onderverdelen in vreugde-, klaag- en dankliederen. Of zoals 
iemand het noemde: liederen van oriëntatie, desoriëntatie en heroriëntatie. Het is 
opmerkelijk dat niet de lofliederen maar de klaagliederen het meest voorkomen in 
de Psalmen. Toch nemen, naarmate het boek vordert, de lofliederen de 
klaagzangen over. De vreugde krijgt de overhand in het boek Psalmen. Dit zien we 
bijvoorbeeld goed aan het slot met vijf lofpsalmen (Ps 146-150).1 
 
Psalmen is dus een eerlijk boek, waarin onze menselijke gevoelens en worstelingen 
een plaats krijgen. Tegelijkertijd gebeurt er echter in het boek Psalmen iets 
bijzonders: vanuit die gevoelens van angst, wanhoop, verdriet en boosheid en die 
worstelingen met bijvoorbeeld onrecht en schuld, ziekte en dood, wordt ons oog 
telkens weer gericht op de Here God. In een koude spelonk of in een koninklijk 
paleis, in de droogte van de woestijn of overspoeld door waterstromen, in een diep 
dal of vanaf de bergen, op de vlucht of in een triomftocht, de psalmist richt zich 
altijd op de Here God. Of hij nou terugkijkt in de geschiedenis, om zich heen kijkt 
naar zijn problemen of omhoog kijkt naar de hemel, hij kijkt altijd in geloof naar 
de Here God.2 Daarom ontwikkelt een psalm afzonderlijk en het boek Psalmen als 
geheel zich telkens weer van klacht tot loflied, van angst tot vertrouwen, van 
wanhoop tot hoop. Die ontwikkeling is voor ons een belangrijke les. Wij moeten 
niet alleen onszelf en onze omstandigheden spiegelen aan de psalmist en zijn 
omstandigheden, maar ook leren van zijn geloof, van zijn liefde voor God en van 
zijn vreugde in het kennen van Hem.3 
 

Psalm 13 is hier een sprekend voorbeeld van: klacht (vers 1-3), roep tot God (vers 4-5), 
vertrouwen en lofzang (vers 6).   

                                                
1 Inleiding op het Oude Testament, Raymond B. Dillard & Tremper Longman III (p 261, 271, 280) 
2 Expository Outlines on the Old Testament, Warren Wiersbe (p 425) 
3 The Psalms (TNBCR), Leslie S. M’Caw & J.A. Motyer (p 446) 
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1.2 De Bijbel in de Bijbel 
 
Omdat de psalmist zich iedere keer weer tot God richt, gaat het boek Psalmen 
uiteindelijk niet over de mens. Hoewel mensen zich uiten in een persoonlijke 
getuigenis, blijft de indruk van de Here God zelf achter.4 Iedere keer weer wordt 
Hij verhoogd en geprezen, worden Zijn eigenschappen, Zijn Namen en Zijn Woord 
verheerlijkt. Iedere menselijke ervaring wordt aan Hem verbonden5: wat de 
psalmist meemaakt, beziet hij in het licht van Gods aanwezigheid en almacht. De 
psalmist zoekt telkens weer de Here God zelf op, legt zijn klacht aan Hem voor en 
verwacht de uitkomst van Hem.  
 
Zo zijn woorden die door mensen in hun worsteling zijn gesproken, woorden van 
God geworden. Op een bijzondere wijze spreekt de Here God zelf door deze 
menselijke woorden heen. Het boek Psalmen is daarmee een soort Bijbel in het 
klein. Net zoals de Bijbel het Woord van God is dat door mensen is opgeschreven, 
zo zijn de psalmen woorden van God door mensen gezongen, uitgeroepen, gedicht 
en opgeschreven. Woorden van God die in eerste instantie in mensen werden 
gesproken, voordat zij tot mensen worden gesproken.6 We zouden kunnen zeggen 
dat de Psalmen de echo zijn van Gods stem in het menselijke hart.7 Als we ergens 
kunnen leren om met de Here God te spreken, dan is het in het boek Psalmen. 
Daarin leren wij niet alleen tot Hem te spreken, maar ontdekken wij ook dat Hij 
tot ons spreekt en daaruit kunnen wij leren Zijn stem te verstaan. 
 

In Psalm 4 zien we hoe David in vers 2 roept tot God in zijn benauwdheid en hoe de Here God 
aan het einde van de psalm tot Hem ‘spreekt’: de Here God heeft hem vreugde en vrede in zijn 
hart gegeven en Hij doet hem veilig wonen (vs 8-9). 

 
De inspiratie door de Heilige Geest is het geheim van Psalmen, het geheim van hoe 
Gods Woord door mensen gesproken is. David, de belangrijkste dichter van het 
boek Psalmen (‘de liefelijke in Israëls lofzangen’), dichtte aan het einde van zijn 
leven de volgende woorden: ‘de Geest des Heren spreekt door mij, Zijn woord is op 
mijn tong’ (2Sm 23:1-2). Ook de Korachiet die Psalm 45 dichtte, schreef prachtige 
woorden over de inspiratie door de Heilige Geest: ‘mijn tong is de stift van een 
vaardig schrijver’ (vs 2 vgl. vs 18). In het uitroepen van hun nood en angsten, 
vertwijfeling en zorgen, blijdschap en dankbaarheid, sprak de Heilige Geest niet 
alleen in hen maar ook door hen heen. Wij mogen zo, door de psalmen te leren 
bidden, zelf de Heilige Geest in ons leven ervaren.  
 
Dat het boek Psalmen niet alleen woorden van mensen bevat, maar het Woord van 
God is, blijkt ook uit de onderwerpen die in het boek voorkomen. Eigenlijk treffen 
we alle belangrijke onderwerpen uit de Bijbel in het boek Psalmen aan. Het is een 
boek over de levende God en Zijn relatie met mensen, over de Persoon en de 
eigenschappen van God, over de Zoon van God, over het Woord van God, over de 
machtige daden van God, over het volk van God. In de Psalmen lezen we niet 
alleen de hoogtepunten uit de geschiedenis van het volk Israël terug, maar lezen 
we ook profetieën over het lijden, de bevrijding en het herstel van het volk Israël. 

                                                
4 The Psalms (TNBCR), Leslie S. M’Caw & J.A. Motyer (p 450) 
5 What the Bible is All About, Henrietta C. Mears (p 198) 
6 Introduction to the Old Testament, R.K. Harrison (p 1000) 
7 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Ernst Aebi (p 55) 
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Maarten Luther noemde Psalmen daarom ‘de Bijbel in het klein en de hoofdsom van 
het Oude Testament’.8  
 
Dat dit niet alleen betrekking heeft op het Oude Testament, blijkt uit de 
bijzondere profetieën die in Psalmen over de Heer Jezus staan. Wij lezen daar over 
Zijn Persoon (God en mens; Ps 2, 45, 110), over Zijn karakter (rechtvaardig en 
heilig; Ps 45), over Zijn werk (dood en opstanding; Ps 22, 69), over Zijn ambten 
(priester, rechter, koning; Ps 22, 40, 110).9 Psalmen is het meest aangehaalde Oud-
Testamentische boek in het Nieuwe Testament en telkens worden de psalmen als 
Woord van God geciteerd. Petrus schreef dat het de Geest van Christus is die sprak 
door de profeten (1Pt 1:11) en we kunnen dit ook ruimer toepassen op de 
psalmdichters. 
 
Bovengenoemde indeling in hoofdlijnen (vreugde- , klaag- en lofliederen) doet niet 
helemaal recht aan het veelomvattende karakter van Psalmen. Er zijn ook 
wijsheidspsalmen (bijvoorbeeld Ps 1, 19, 119) en speciale vormen van lofliederen, 
zoals de pelgrimsliederen (bijvoorbeeld Ps 120-134), te onderscheiden. Ook vinden 
we in Psalmen koningspsalmen (bijvoorbeeld Ps 93-99), waarvan de Messiaanse 
psalmen een hele speciale groep vormen.  
 

In deze studie zullen we een aantal verschillende soorten psalmen nader bekijken: een 
wijsheidspsalm (Ps 1), Messiaanse psalmen (Ps 2, 22, 45 en 110) en we zullen zien hoe een 
klaaglied geleidelijk verandert in een loflied (Ps 42-43). 

 
Een belangrijke les die wij uit al deze psalmen kunnen leren is dat de Here God de 
psalmist niet alleen troost in zijn persoonlijke nood of hem daaruit redt, maar ook 
zijn oog richt op het grote plan. Psalmen gaat niet alleen over onze persoonlijke 
noden en worstelingen in deze wereld, maar vooral ook over Gods heilsplan met 
deze wereld. Het koningschap van de Here God is daarom een belangrijk 
onderwerp en misschien wel het belangrijkste thema in Psalmen (en de hele 
Bijbel). Wij moeten dit leren zien, zodat wij Psalmen niet alleen leren gebruiken 
als een troostboek in onze nood, maar ook als een wegwijzer voor Gods geweldige 
toekomst. 
 
1.2 De taal van een dichter 
 
De Bijbel en met name het Oude Testament is een verzameling van 
geschiedenissen, verhalen en liederen. Geschiedenissen tonen ons dat het 
wereldgebeuren in Gods hand is. Verhalen brengen geestelijke principes tot leven 
en brengen ze dicht bij de belevingswereld van de lezer of hoorder. Gedichten 
brengen gevoelens onder woorden. Vooral dit laatste moeten wij ons goed 
realiseren wanneer we in het boek Psalmen lezen. Liederen en gedichten zijn 
namelijk geen stukken tekst die we snel kunnen doorlezen, maar zijn bedoeld om 
te proeven, om op te kauwen en om over na te denken, zodat de boodschap diep in 
ons hart kan binnendringen. Die gelegenheid moeten wij de psalmen ook geven, 
zodat wij ontdekken wat er in een psalm ‘gebeurt’.  
 

                                                
8 Inleiding op het Oude Testament, Raymond B. Dillard & Tremper Longman III (p 281) 
9 Survey of the Old Testament, Irving L. Jensen (p 275-276) 
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Vaak lezen we zo gemakkelijk over een psalm heen, maar in iedere psalm gebeurt wel iets. 
Neem bijvoorbeeld Psalm 148. Het lijkt één van de vele lofliederen, maar als we goed kijken 
dan zien we hoe de psalm de hele schepping van hoog tot laag (van de hemel der hemelen, vs 1-
4, tot de jongste mens op aarde, vs 12) oproept om de Heer te loven, hoe de Psalm daarbij de 
scheppingsvolgorde uit Genesis 1 volgt en uiteindelijk vanaf de grootsheid van de schepping 
uitkomt bij de intieme uitverkiezing van het volk Israël (‘het volk dat nabij Hem is’, vs 14). 

 
Om deze uitwerking te bereiken, heeft de Heilige Geest zich bedient van de taal 
van een dichter. Dichterlijke taal is mooi. Het stimuleert onze verwondering door 
sprekende beelden en goed gekozen woorden, door rijm, ritme en herhalingen. 
Dichterlijke taal is een kunst om woorden diep in ons te laten doordringen: dieper 
in ons denken (waardoor wij de waarheid van Gods Woord beter onthouden), dieper 
in ons hart (waardoor Gods Woord onze diepste gevoelens raakt) en dieper in onze 
wil (waardoor wij overtuigd worden van de waarheid van Gods Woord).10 Het is 
daarom goed om de dichtkunst in de psalmen te herkennen. De twee belangrijkste 
vormen hiervan zijn beeldspraak en herhaling.11  
 

Met een beeldspraak gebruikt de dichter een beeld om de verbeelding te stimuleren, om 
uitdrukking te geven aan de boodschap die hij wil overbrengen. Een voorbeeld hiervan is de 
vergelijking: ‘…hij is als een boom, geplant aan waterstromen’ (Ps 1:3). Door je deze boom voor 
te stellen, ontstaat een krachtig beeld van hoe de man of vrouw beschreven in vers 1-2 is. Een 
ander voorbeeld van beeldspraak is de metafoor. In Psalm 84 staat: ‘…de Here God is een zon 
en een schild’ (Ps 84:12). Dit beeld zegt niet direct iets over Wie de Here God is – wij aanbidden 
de zon niet als God en wij maken ook geen schild als beeld van God -, maar het zegt iets over 
hoe de Here God is. Net zoals de zon ons warmte en leven geeft, zo doet de Here God dat ook. 
Net zoals een schild ons bescherming en beschutting geeft, zo doet de Here God dat ook. 

 
Hebreeuwse poëzie wordt gekenmerkt door herhalingen. Dit wordt parallellisme genoemd. 
Parallellisme is niet altijd een herhaling van dezelfde woorden (een uitzondering is bijvoorbeeld 
de tegenstem in Ps 136), maar het is een herhaling die gelijkenis vertoont en toch verschilt. Er 
zijn drie vormen van herhaling te onderscheiden: synoniem (de herhaling zegt iets ander, maar 
bedoelt hetzelfde), tegengesteld (de herhaling zegt het tegenovergestelde) en samengesteld 
(de herhaling is een uitwerking van de gedachte).12 Herhaling is bedoeld om nadruk te leggen op 
een bepaalde gedachte.  
 
Andere vormen van zogenoemde stijlfiguren zijn: * hyperbool: overdrijving (‘doe ik mijn bed 
van tranen vloeien’, Ps 6:7), * personificatie: levenloze dingen persoonlijke eigenschappen 
geven (‘al mijn beenderen zeggen’, Ps 35:10), * apostrof: aanspreken van levenloze dingen 
(‘wat was er, o zee, dat gij vluchtte?’, Ps 114:5), * synecdoche: het geheel als deel of het deel 
als geheel voorstellen (‘de pijl (d.i. de verschrikkingen), die des daags vliegt’, Ps 91:5). 

 
Door oog te krijgen voor de dichtkunst, zal de boodschap van de psalmen dieper tot 
ons doordringen. Tegelijkertijd moeten we echter oppassen dat wij een psalm niet 
‘kapot’ analyseren. Pawson maakt de vergelijking met een bloem: die haal je ook 
niet eerst uit elkaar om ervan te kunnen genieten.13 We zullen dus een evenwicht 
moeten ontwikkelen waarbij wij de psalm als geheel zingen, proclameren of 
overdenken en toch alert blijven op wat er gebeurt in de psalm, zodat wij de 
boodschap van de Heilige Geest beter zullen verstaan. Het is belangrijk dat wij 
opmerkzaam zijn op de herhalingen, zodat wij de nadruk die op bepaalde 

                                                
10 Sleutels tot de Bijbel, David Pawson (p 394-401)  
11 Survey of the Old Testament, Irving L. Jensen (p 272) 
12 Inleiding op het Oude Testament, Raymond B. Dillard & Tremper Longman III (p 34); Sleutels tot de Bijbel, 
David Pawson (p 403) 
13 Sleutels tot de Bijbel, David Pawson (p 404) 
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gedachten wordt gelegd, zien. Het is ook belangrijk dat wij ons de beelden eigen 
maken die in de psalmen worden gebruikt. Dit zijn van God gegeven 
(‘geïnspireerde’) beelden die wij niet te snel of te klakkeloos moeten vervangen 
door onze eigen beelden, maar waar wij goed over na moeten denken en waarvan 
wij de betekenis moeten ‘proeven’. 
 
In het Nieuwe Testament worden de gelovigen opgeroepen om (tot elkaar!) te 
spreken (te zingen, te bidden) in psalmen (1Kor 14:26; Ef 5:19; Kol 3:16). In deze 
studie zullen we proberen te ontdekken waarom het zo belangrijk is om te leren 
spreken (zingen, bidden, proclameren, denken) in psalmen. In deze inleiding 
hebben wij drie lessen gezien die wij daarbij kunnen gebruiken. Ten eerste wil de 
Heilige Geest ons leren om onze klaagzang (die vaak terecht is en een plaats mag 
hebben) te veranderen in een lofzang. Ten tweede wil de Heilige Geest ons leren 
om over onze noden en onrustige gevoelens heen te zien op de grootheid van God, 
op Zijn plan en op Zijn heilrijke toekomst, die groter zijn dan onze omstandigheden 
alleen. Ten derde wil de Heilige Geest op een speciale wijze tot ons spreken door 
middel van de taal van een dichter, waardoor het Woord van God dieper in ons hart 
zal doordringen. 
 
1.4 Uitgelicht: Psalm 1-2 
 
Psalm 1 
De eerste psalm is een sleutelpsalm voor het hele boek Psalmen. Het is een 
wijsheidspsalm die ons twee wegen voorhoudt: de weg van de rechtvaardige, 
godvruchtige mens en de weg van de zondige, goddeloze mens. Dit thema klinkt in 
het hele boek Psalmen door.  
 
Psalm 1 heeft een heldere opzet, waarmee de psalmdichter een duidelijke 
gedachte uitwerkt. 
 

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;   

 
2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,  

en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.  
 
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. 

 
4 Niet alzo de goddelozen:  

die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.  
 
5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht,  

noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen,  
 
6  want de HERE kent de weg der rechtvaardigen,  

maar de weg der goddelozen vergaat. 
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In vers 1 staat een bijzondere herhaling. In eerste instantie denk je dat de dichter 
drie keer hetzelfde zegt, maar eigenlijk wordt er een ontwikkeling beschreven, 
waarbij iemand steeds verder afraakt van de rechtvaardige weg. Let op de 
afglijdende schaal: van wandelen (misschien wel zoeken) naar zitten (berusten), 
van goddeloos (zonder God) naar spotter (opstandig tegen God).  
 

   wandelen in  staan op  zitten in 
  

raad   weg   kring 
Beeld   ‘afhankelijkheid’ ‘richting’  ‘gemeenschappelijkheid’ 
 

goddelozen  zondaars  spotters  
Betekenis  ‘zonder God’  ‘overtreder’  ‘opstandig’ 

 
In deze beschrijving zit een ernstige les. Bij wie gaan wij te rade? Waarvan zijn wij 
afhankelijk in ons leven? In welke richting gaat ons denken en doen? In welke kring 
bevinden wij ons, met wie beleven wij gemeenschappelijkheid? 
 
Tegenover (‘maar’) deze verkeerde weg wordt in vers 2 een andere weg getoond. 
Ook daarin herhaalt de dichter zich door in de tweede regel de gedachte uit de 
eerste regel uit te werken. Hoe blijkt het dat iemand welgevallen heeft aan de wet 
van de Heer? Doordat hij Zijn wet bij dag en bij nacht overpeinst. Wij kunnen wel 
zeggen dat wij de plezier hebben aan de wil van de Here God, dat wij de Here God 
willen kennen, dat wij Zijn plan willen ontdekken, maar dit moet blijken uit de tijd 
die we met Hem doorbrengen en de moeite die wij doen om Zijn Woord te lezen, 
te begrijpen en natuurlijk toe te passen. 
 
Hoe dit werkt, wordt uitgewerkt in de volgende verzen. In vers 3 en 4 worden de 
rechtvaardigen en de goddelozen in twee beelden tegenover elkaar gesteld: een 
vruchtbare, geplante boom tegenover wegwaaiend kaf. Het beeld van de boom 
zegt iets over de wortels (‘geplant aan waterstromen’), over het resultaat (‘die 
zijn vrucht geeft op zijn tijd’) en over de bestendigheid (‘welks loof niet 
verwelkt’). Het beeld van het kaf daar tegenover zegt juist iets over het gebrek 
aan wortels, over de vruchteloosheid (het kaf wordt gescheiden van de vrucht) en 
over de onbestendigheid (‘dat de wind verstrooit’). Wij zijn vaak zo druk bezig met 
de vrucht in ons leven en met de belofte uit vers 3 (‘al wat hij onderneemt, 
gelukt’), dat wij vergeten dat het hier in eerste instantie gaat om de wortel in ons 
leven (denk aan vers 2). Wij zullen ons druk moeten maken over de vraag of de 
wortels van ons leven en denken wel gestoken zijn in de grond van Gods Woord en 
reiken tot het water van de Heilige Geest. De vrucht komt dan vanzelf wel. 
 
Tenslotte wordt in vers 5-6 met een tegenstelling een indrukwekkende conclusie 
getrokken. Met ‘de goddelozen’ en ‘de zondaars’ wordt dezelfde groep mensen 
bedoeld en ‘het gericht’ en ‘de vergadering der rechtvaardigen’ zijn blijkbaar ook 
hetzelfde. De vergadering van de rechtvaardigen is dus de plek waar noch de 
goddelozen noch de zondaars kunnen verblijven. ‘De weg der rechtvaardigen’ staat 
namelijk tegenover ‘de weg der goddelozen’ en ‘de Here kent’ staat tegenover 
‘vergaat’. De weg waar in vers 1 voor wordt gewaarschuwd, zal dus vergaan, net 
als het kaf in de wind (vs 4). Maar hij die de wil van de Heer kent (vs 2), diens weg 
zal door de Heer gekend worden (vs 6). Op welke weg staan wij? 
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Psalm 2 
Sommige psalmen horen bij elkaar, zonder dat wij dat nog weten of kunnen zien in 
onze Bijbel. Dit geldt bijvoorbeeld voor Psalm 1 en 2. In vroege (Hebreeuwse) 
manuscripten vormden deze twee psalmen één geheel.14 Als je goed kijkt, dan zie 
je al snel opvallende overeenkomsten. Psalm 1 begint met ‘Welzalig de man die 
niet…’ en Psalm 2 eindigt met ‘Welzalig allen die bij Hem schuilen!’. Psalm 1 
spreekt over het vergaan van de weg van de goddeloze zondaar (vs 6). Psalm 2 
spreekt over het vergaan van de opstandige volken (vs 12). Je zou kunnen zeggen 
dat beide psalmen over hetzelfde onderwerp gaan, Psalm 1 op persoonlijk niveau 
en Psalm 2 op nationaal niveau.15 
 
Net zoals Psalm 1 (met de uiteenzetting over de twee wegen) een inleiding vormt 
op het boek Psalmen, zo doet Psalm 2 dat ook. In deze psalm ziet de psalmdichter 
hoe de volken woelen en hoe de koningen van de aarde zich opstandig roeren 
tegenover de Here én Zijn Gezalfde (vers 2). De psalmdichter ziet echter, zoals het 
boek Psalmen eigen is, hier bovenuit de Here God als Koning in de hemel zetelen. 
Daarmee is Psalm 2 ook een inleiding op het hele boek Psalmen, met het 
koningschap van God als belangrijke onderwerp. In deze psalm ontmoeten wij ook 
de fascinerende Persoon van ‘de Gezalfde van de Heer’, Die door de Here God tot 
Koning wordt gesteld (vers 6), van Wie de Here God zelfs zegt: ‘Mijn Zoon zijt Gij; 
Ik heb u heden verwekt’ (vs 7; wat betrekking blijkt te hebben op de opstanding, 
Hd 13:28-33; vgl. Mt 3:17; 17:5; Hb 1:5; 5:5) en aan Wie de Here God alle volken en 
de aarde tot erfdeel en bezit belooft (vs 8). In de laatste verzen van Psalm 2 blijkt 
er zelfs geen onderscheid meer te zijn tussen de Here en Zijn Gezalfde (Dient de 
Here…Kust de Zoon…die bij Hem schuilen, vs 11-12 vgl. vs 2 ‘de Here en (=) Zijn 
Gezalfde’).16 Psalm 2 is daarmee ook een profetische psalm waarin wij de Heer 
Jezus zelf ontmoeten en een Messiaanse psalm waarin wordt beschreven hoe en 
Wie de Messias, de door God gezalfde Verlosser, zal zijn. 
 
In Psalm 2 krijgen we dus een indrukwekkende inkijk in het grote plan van God en 
Zijn toekomst met deze wereld, waarover eens de Messias, de Heer Jezus, zal 
regeren. De persoonlijke les die wij hieruit kunnen leren is dat de psalmist, die 
begint met om zich heen kijken naar het gewoel hier op aarde, eindigt met zijn oog 
gericht op de toekomst waarin de Here God zal regeren. Hoe vaak kijken wij met 
deze ogen naar de dagelijkse nieuwsuitzendingen? 
 
2. Het koningschap van God 
 
2.1 God is Koning 
 
De meeste psalmen zijn geschreven in de tijd dat de koningen in Israël regeerden. 
Het aardse koningschap van deze koningen was voor de psalmdichters een 
afspiegeling van het koningschap van God en een voorbeeld van het komende 
koningschap van de Messias, de grote Koning die God over de hele aarde zal 
aanstellen. 

                                                
14 Introduction to the Old Testament, R.K. Harrison (p 987). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Ps 9-10, Ps 114-115 
en, beter zichtbaar, voor Ps 42-43. 
15 The Psalms (TNBCR), Leslie S. M’Caw & J.A. Motyer (p 451) 
16 De Christusverwachting in het Oude Testament, A.H. Edelkoort (p 310-311) 
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Het koningschap van God klinkt in het hele Oude Testament door en vooral in 
Psalmen. God wordt beschreven als Koning in de schepping (Ps 104). De Here God is 
de Koning over alle volken, de natuur en de hele aarde (Ps 93-99, 145) en in het 
bijzonder de Koning van Israël. Zoals een koning zijn volk bescherming en goed 
bestuur geeft, zo geeft de Here God aan Israël bescherming en goed bestuur door 
middel van Zijn wet (vgl. God als Koning-beschermer, Nm 23:21-23, en God als 
Koning-wetgever, Dt 33:3-5). Het koningschap van God wordt gekenmerkt door 
recht en gerechtigheid, trouw en genade (Ps 72, 146). Door de Here God als Koning 
te erkennen, moest Israël ook leven naar deze principes. Waar God Koning is, 
heersen genade en gerechtigheid. Zoals de Koning is, zo moet Zijn volk zijn. Als de 
Here God de hulpbehoevende arme en ellendige redt, zich ontfermt over de 
geringe en de arme (zoals die koning die regeert volgens het recht en de 
gerechtigheid van God, Ps 72:1, 12-13), verdrukten recht verschaft, hongerigen 
brood geeft, gevangen losmaakt, blinden ziende maakt, gebogenen opricht, 
rechtvaardigen liefheeft, vreemdelingen behoedt, wees en weduwe staande houdt 
(Ps 146:7-9), dan heeft dit praktische betekenis voor Zijn volk.17  
 
Het koningschap van God, dat wordt bezongen in de psalmen, heeft dus twee 
kanten. Aan de ene kant is het een grote troost. Wat er ook gebeurt, de Here God 
is Koning, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Niets en niemand kan buiten Zijn 
machtsgebied opereren of is machtiger dan Hij. Hij is de almachtige en 
allerhoogste Koning. Aan de andere kant brengt het koningschap van God een 
verantwoordelijkheid met zich mee. God als Koning erkennen, heeft praktische 
gevolgen voor ons leven. De belijdenis ‘de Heer regeert’ wordt namelijk zichtbaar 
in ons dagelijks leven. In de wijze waarop wij omgaan met onze naasten, met de 
hulpbehoevenden, met de schepping, met de mogelijkheden die wij tot onze 
beschikking hebben gekregen. 
 
Dit is de ware betekenis van ‘moge Uw koninkrijk komen, Uw wil gebeuren, zoals in 
de hemel, zo ook op aarde’ (Mt 6:10). Het onderwijs van de Heer Jezus heeft ook 
als belangrijkste onderwerp het koninkrijk van God. Dit was geen nieuw idee van 
de Heer Jezus. Het Oude Testament was er al hoogzwanger van. Daarom is de 
verwachting van het koninkrijk van God ook zo duidelijk merkbaar aanwezig in het 
Nieuwe Testament.  
 

Denk bijvoorbeeld aan Jozef van Arimathea die het koninkrijk van God verwachtte (Lk 23:51) of 
aan de oude Simeon in de tempel die de vertroosting van Israël verwachtte en die na het zien 
van de Heer Jezus, de beloofde Verlosser, de Messias, de Koning, in vrede kon heengaan (Lk 
2:25-35; vgl. ook vs 38).  

 
Het was wel nieuw dat met de komst van de Heer Jezus het koninkrijk was 
aangebroken (Lk 17:21), nog niet in volle glorie maar wel in de kiem. Beide 
komsten van de Heer Jezus, in nederigheid (om te lijden, sterven en op te staan) 
en in heerlijkheid (om voor eeuwig te regeren), vinden wij in Psalmen terug. 
 
 
 
 
                                                
17 Jezus leren kennen door het Oude Testament, Chris Wright (p 223-226) 
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2.1 De Messias: de Koning van God 
 
Het is altijd Gods bedoeling geweest dat de mens zou heersen op aarde (Gn 1:26-
28). We zouden kunnen zeggen dat de mens als onderkoning onder God op aarde 
bestemd was (Ps 8). De mens heeft echter vanwege zijn ongehoorzaamheid gefaald 
om aan dit voorrecht en deze verantwoordelijkheid te voldoen. Toch is het altijd 
Gods plan gebleven om de mens hier op aarde als koning te laten regeren. In 
bedekte termen belooft Hij dit al direct na de zondeval (Gn 3:15). In de loop van 
het Oude Testament blijkt deze belofte zich toe te spitsen op de Persoon van de 
Messias, de Gezalfde, die niet alleen het volk Israël zal verlossen van zijn vijanden 
maar ook het koningschap van God op aarde zal vestigen. In Psalmen komen wij 
deze bijzondere Persoon vaak tegen, waarvan we in Psalm 2 al een voorbeeld 
hebben gezien.  
 
Door Gods genadige openbaring, het licht van Zijn Woord en de verlichting van de 
Heilige Geest hebben wij in de Heer Jezus de Messias leren kennen.  
 

Net als de oude Simeon (‘de Christus van de Heer’, Lk 2:25-28), net als Filippus (‘Hem van Wie 
Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten’, Jh 1:46), net als Nathanaël (‘de Koning van 
Israël’, Jh 1:50), net als Petrus (‘de Christus van God’, Lk 9:20), net als zo vele andere 
gelovigen voor ons.  

 
Hij is de Koning die God over deze aarde heeft aangesteld en hoewel Zijn 
koninkrijk nog niet in alle heerlijkheid is doorgebroken, gaat dit zeker gebeuren 
(zie bijvoorbeeld Mt 24:30-31; 25:31-46; Op 19:11-16).  
 
Let op de woorden waarmee de Heer Jezus afscheid neemt van Zijn discipelen: ‘Mij 
is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan heen…’ (Mt 28:18). Net 
zoals het koningschap van God verantwoordelijkheid inhield voor Zijn volk Israël, 
zo houdt het koningschap van de Heer Jezus verantwoordelijkheid in voor Zijn volk. 
Zoals de Koning is, zo is Zijn volk. Het is daarom ook zo belangrijk dat wij onze 
Koning, de Heer Jezus, steeds beter leren kennen en leren gehoorzamen, want zo 
komen we tot het doel dat God met ons heeft. 
 
2.3 De Heer Jezus vinden in de Psalmen 
 
Psalmen is een bijzonder boek om de Heer Jezus te leren kennen. Toen de Heer 
Jezus optrok met de Emmaüsgangers toonde Hij hen, en later op die avond ook de 
andere discipelen, uit het Oude Testament, en met name uit Psalmen, aan dat Zijn 
lijden, Zijn opstanding uit de dood en ook de prediking van bekering en vergeving 
van zonden in Zijn naam voorzegd waren en moesten gebeuren (Lk 24:25-27, 44-
47). De Joden hadden een triomferende Koning verwacht (denk aan de intocht in 
Jeruzalem waarbij de Heer Jezus wordt binnengehaald als ‘de Koning van Israël’, 
Jh 12:13), maar hadden kunnen weten dat de Messias zou moeten lijden en sterven 
en ook zou opstaan uit de dood, als zij de stem van de Heilige Geest in de Oud-
Testamentische profetieën beter hadden verstaan (denk ook aan Js 53). 
 
In de brief aan de Hebreeën (met name hoofdstuk 1-2 en 7) worden veel psalmen 
aangehaald om te laten zien Wie de Heer Jezus is: de Zoon van God (Hb 1:5; Ps 
2:7), niet alleen mens (Hb 2:14) maar ook God zelf en Koning (Hb 1:8; Ps 45:7-8), 
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Schepper en eeuwig (Hb 1:10; Ps 102:26-28), de komende Rechter (Hb 1:13; Ps 
110:1). Aan Hem is alles onderworpen en toch moest Hij eerst lijden (Hb 2:5-8; Ps 
8). Hij is Koning-Priester tot in eeuwigheid (Hb 7; Ps 110). Zelfs over de Gemeente 
die Hij door Zijn verlossingswerk heeft gevormd, is in de psalmen geprofeteerd (Hb 
2:11-13; Ps 22:23). 
 
2.4 Uitgelicht: Psalm 22, 45, 110 
 
Psalm 22 
Dit is een indrukwekkende profetische psalm over het lijden van de Heer Jezus. 
Aanvankelijk zouden we nog kunnen denken dat David zich in zijn nood heel erg 
door God verlaten heeft gevoeld (wat wij soms kunnen ervaren!), maar naarmate 
de psalm vordert, blijkt dat hij een ervaring beschrijft die groter is dan zijn leven 
zelf. Dit zien we vooral in vers 28-32 waaruit blijkt dat het beschreven lijden 
gevolgen heeft voor de hele wereld (‘…alle einde der aarde zullen het gedenken en 
zich tot de Here bekeren…alle geslachten…het nakroost…’). David kan niet serieus 
gedacht hebben dat zijn persoonlijke lijden zulke wereldwijde en tijdloze gevolgen 
zou hebben.18 
 
Als wij deze psalm lezen dan doemen de beelden van de kruisiging als vanzelf op 
en dat is merkwaardig, want in de tijd van David was kruisigen, voor zover wij 
weten, nog helemaal niet bekend. Het is duidelijk dat David hier profetisch 
vooruitzag naar het lijden van de Heer Jezus aan het kruis.  
 

Deze psalm is dan ook letterlijk vervuld: vs 2 in Mt 27:46; Mk 15:34 (verlaten door God); vs 7-8 
in Mt 27:39-44 (spot van de mensen); vs 12 in Mt 26:56 (geen hulp); vs 16 in Mt 27:35 
(doorboorde handen en voeten); vs 18 in Lk 23:35 (starende mensen); vs 19 in Jh 19:23-24 
(dobbelen over Zijn kleren). 

 
De eerste helft van de psalm (vs 1-22) beschrijft het lijden van de Heer Jezus aan 
het kruis, Zijn pijn, Zijn gebed tot God. Daarin zien wij de Heer Jezus te midden 
van Zijn vijanden. De twee helft van de psalm (vs 23-32) beschrijft Zijn glorie en 
opstanding, Zijn lofprijs en belofte. Daarin zien wij de Heer Jezus te midden van 
de Gemeente.19 We zouden kunnen zeggen dat de evangelisten hebben beschreven 
wat er gebeurde bij en aan  het kruis, maar Psalm 22 beschrijft wat de Heer Jezus 
daar heeft gedacht en gevoeld.20 
 
Psalm 45 en 110 
Nergens vinden we zulke sterke woorden over het God-zijn van de Messias, de Heer 
Jezus, als in deze twee psalmen. 
 

Ps 45:8  Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God, U 
gezalfd met vreugdeolie boven Uw metgezellen. 

Ps 110:1  Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet U aan Mijn rechterhand, totdat 
Ik Uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor Uw voeten. 

 
God die God aanspreekt, de Heer die de Heer aanspreekt. De Heer Jezus citeert 
Psalm 110:1 om de farizeeën de grootheid van de identiteit van de Messias 
                                                
18 The Psalms (TNBCR), Leslie S. M’Caw & J.A. Motyer (p 465) 
19 Expository Outlines on the Old Testament, Warren Wiersbe (p 440-441) 
20 Survey of the Old Testament, Irving L. Jensen (p 281) 
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(Christus), van Hem zelf dus, aan te tonen (Mt 22:41-46 par.). Petrus haalt deze 
psalm aan bij zijn toespraak na de uitstorting van de Heilige Geest, om het volk 
ervan te overtuigen dat God de Heer Jezus tot Christus heeft gemaakt (Hd 2:35-
36). De schrijver van de Hebreeënbrief gebruikt beide psalmen om het God-zijn van 
de Heer Jezus te onderstrepen (Hb 1:8-9, 13).  
 
Dit zijn twee prachtige psalmen waarin wij de grootheid van de Heer Jezus zien. In 
Psalm 45 wordt vooral Zijn geweldige karakter beschreven: een liefelijke held die 
uitrijdt voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht, die gerechtigheid liefheeft 
en goddeloosheid haat (vs 3-8). Lees deze psalm eens terwijl je hier en daar de 
naam van de Heer Jezus invoegt. Het is een liefdesverklaring aan Hem, 
geïnspireerd door de Heilige Geest (vgl. vs 1 en 18). Daarom is het ook zo bijzonder 
dat de tweede helft van deze psalm gaat over de bruid van de koning, een beeld 
dat in het Nieuwe Testament wordt toegepast op de Gemeente (2Kor 11:2; Ef 5:31-
32 vgl. Mt 22:2; 25:1; Op 19:6-9).  
 
In Psalm 110 wordt de Heer Jezus voorgesteld als de komende Rechter, de Koning-
Priester, die zal heersen over de hele aarde en alle vijanden van God zal 
overwinnen. Beseffen wij eigenlijk wel voldoende Wie de Heer Jezus is? Als wij 
Hem werkelijk willen leren kennen in al Zijn grootheid en majesteit dan zullen wij 
door de hele Bijbel heen moeten luisteren naar de ‘Geest van Christus’ (1Pt 1:11). 
Beseffen wij eigenlijk wel welke Koning wij dienen, aan Wie wij ons leven hebben 
gegeven? Hij is de allerhoogste Koning en wij Zijn volk, een en al gewilligheid op de 
dag dat Hij ten strijde trekt, zullen in heilige feestdos als de dauw van jonge 
mannen voor Hem oprijzen uit de schoot van de dageraad (Ps 110:3). 
 
3. Omgang met God 
 
3.1 Gods taalcursus 
 
Tot slot keren we terug naar waar we mee begonnen. Psalmen is een boek waarin 
zowel de grootheid van God wordt bezongen, als waarin de diepste menselijke 
worstelingen worden weerspiegeld. Die twee aspecten moeten bij elkaar komen. 
Dat is wat God ons wil leren in het boek Psalmen. Dietrich Bonhoeffer noemde 
Psalmen Gods taalcursus om de taal van het gebed te leren.21 Psalmen leert ons 
woorden waarmee we tot God kunnen naderen.22  
 
Zo ontdekken wij hoe wij een intieme omgang met de Here God mogen hebben, 
hoe wij eerlijk en intens onze diepste worstelingen met Hem mogen delen, hoe wij 
met Hem mogen argumenteren, hoe wij met Hem mogen worstelen zonder de 
eerbied en het ontzag voor Hem en ons geloof in Hem te verliezen. 
 

Een opvallend thema in Psalmen is de worsteling met de dood. In Psalm 116 staat bijvoorbeeld: 
‘Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij 
aangegrepen, ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam des Heren aan: ach 
Here, red mijn leven (…) Want Gij hebt mijn leven van de dood gered (…) Ik heb geloofd, zelfs 
toen ik sprak: ik ben zeer verdrukt (…) Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van Zijn 
gunstgenoten’ (vs 3-4, 8, 16). In de psalm ervoor lezen wij hoe de psalmist argumenteert met 

                                                
21 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Philip Yancey (p 109) 
22 Sleutels tot de Bijbel, David Pawson (p 410) 
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de Here God over het punt dat hij eigenlijk nog niet dood zou moeten gaan: ‘De hemel is de 
hemel van de Here, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven. Niet de doden zullen 
de Here loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald, maar wij, wij zullen de Here 
prijzen van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja’ (Ps 115:16-18). In Psalm 73 horen we echter 
weer een hele andere toon. Nadat de psalmist zich heeft beklaagd, zegt hij berustend: ‘Gij zult 
mij leiden door Uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik (nevens U) in de 
hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde; al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns 
harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig’ (vs 24-26). 
 
In het Nieuwe Testament, in het licht van de overwinning die de Heer Jezus heeft gehaald, 
krijgen de woorden uit Psalm 116 weer een hele andere betekenis, omdat Paulus ze niet toepast 
op de redding van de dood, maar op de opstanding uit de dood (2Kor 4:13-14). Zo zouden we 
ook de woorden uit Psalm 118:17, ‘ik zal niet sterven, maar leven’, in het licht van de Heer 
Jezus kunnen ‘hertalen’: ‘wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in 
Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid’ (Jh 11:26). Daardoor kan zelfs van een sterfdag 
worden gezegd: ‘dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover 
verheugen’ (Ps 118:24). 

 
Deze intieme omgang met de Here God, deze eerlijke worsteling met het lijden en 
het sterven, met de moeiten in dit leven, is voor ons een voorbeeld van grote 
betekenis. Door de weg die de Heer Jezus heeft vrijgemaakt en door de Heilige 
Geest die in ons woont, mogen wij op dezelfde wijze met de Here God omgaan. 
Wij mogen troost vinden in Zijn koningschap en ook leren van Zijn koningschap, 
door Zijn koningschap ons leven vorm te laten geven.  
 
3.2 Uitgelicht: Psalm 42 en 43 
 
Een voorbeeld van een worstelpsalm vinden wij in Psalm 42-43 die door het 
terugkerende refrein aan elkaar vastgeplakt zitten. In dit refrein roept de psalmist 
zichzelf telkens weer tot de orde: ‘Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij 
onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn 
God!’. Hoewel de woorden hetzelfde blijven, is het alsof de toon van het refrein 
verandert. 
 
Het refrein verdeelt beide psalmen in drie stukken. In het eerste deel (42:1-6) 
klinken verlangen en weemoed (‘Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht 
verschijnen?’) en in het refrein klinkt dan het geloof van de psalmist die zijn eigen 
zwaarmoedigheid bestraft. In het tweede deel (42:7-12) klinkt verbijstering 
(‘Waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands 
onderdrukking?’) en in het refrein klinkt dan het geloof van de psalmist die zijn 
eigen verbijstering vermaant. In het derde deel (43:1-5) spreekt de psalmist zijn 
vertrouwen uit in God. Hij beantwoordt zijn eigen vragen met geloofeisen (‘doe 
mij recht…voer mijn rechtsgeding…doe mij ontkomen…zend Uw licht en Uw 
waarheid…’) en het in het refrein maakt de psalmist zijn geloof triomfantelijk 
bekend.23 
 
Psalmen wil ons leren spreken tot God, wil ons Gods stem leren verstaan en ons 
ook leren geloven. Vertrouwen op God, Zijn stem verstaan en Zijn aanwezigheid 
zoeken onder alle omstandigheden, zodat ons klaaglied verandert in een loflief, 
zodat ons oog gericht wordt op Hem en op Zijn grote plan en zodat Zijn Woord en 
Zijn Waarheid diep in ons hart doordringen. 
                                                
23 The Psalms (TNBCR), Leslie S. M’Caw & J.A. Motyer (p 478) 


