
De Messiaanse Psalmen

1. Algemene inleiding op de Psalmen
De Psalmen bestaan uit vijf boeken. Bij elk boek vinden we een psalm in het centrum (zie 
laatste kolom). Deze kenmerken de andere psalmen van het boek.

Boek 1

Psalm 1-41

Onderdelen:
1-2

3-14 David
15-24 David (centrum: wet)
25-34 David
35-41 David

Inleiding: 1-2

Centrum: 19

Einde: 41:14
Boek 2

Psalm 42-72

Onderdelen:
42-49 Korachieten

50 Asaf
51-72 David (einde: Salomo)

Centrum: 50

Einde: 72:18-19
Boek 3

Psalm 73-89

Onderdelen:
73-83 Asaf
84-85 Korachieten

86 David
87-88 Korachieten (met Heman, 

Ezrachiet)
89 Etan, Ezrachiet

Centrum: 86

Einde: 89:53
Boek 4

Psalm 90-106

Onderdelen:
90-92 Mozes: begin

93-100 Jhwh’s koningschap
101-106 David: begin

Centrum: 97

Einde: 106:48
Boek 5

Psalm 107-150

Onderdelen:
107 prijst  

108-110 David
111-117 looft

118 prijst 
119 wetpsalm

120-134 bedevaart (centrum: Salomo)
135 looft 

136 prijst
137 wraak �  vraag

138-145 David
146-150 looft 

Centrum a: 119
Centrum b: 127

Einde:150:6
Afsluiting: 149-150

De laatste verzen van de eerste vier boeken (Psalm 41:14, 72:18-19, 89:53 en 106:48) zijn 
vergelijkbaar. In varianten komt altijd ditzelfde naar voor: Geloofd zij God voor eeuwig. Amen. 
Het einde van boek 5 wijkt daarvan af: Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja. 

2. Enkele joodse termen
1) Talmoed = Tenach (OT) + commentaar (Misjna) + commentaar op Misja (Gemara).
2) Midrasj is een manier van Bijbeluitleg, via verhalen probeerden rabbijnen de Tenach uit te 
leggen. 
3) De Midrasj Tehilliem is de uitleg van de Psalmen.
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Midrasj Tehilliem 1:2 zegt:
Mozes gaf de vijf boeken van de Tora aan Israël, David gaf vijf boeken met psalmen aan Israël

Een andere Midrasj zegt: 
Zoals Mozes' laatste woorden tot het volk luidden ‘Hoe gelukzalig jij, Israël’ (Deut. 33:29), zo 
begint David het psalmboek met ‘Gelukzalig de man’.

3. De vijf boeken
Zoals hierboven aangegeven, bestaat het boek Psalmen uit vijf boeken. Elk boek heeft een 
onderwerp, een verhaal. 

* Boek 1 (Ps.1-41) – crisis van het gezalfde koningschap: David vlucht voor Absalom.
* Boek 2 (Ps.42-72) – overwinning van de oorzaak van de crisis: de zonde van David; Salomo 
wordt koning
* Boek 3 (Ps.73-89) – crisis in het land: ondergang van Israël; het verdwijnen van de tempel 
en de gezalfde koning; ballingschap
* Boek 4 (Ps.90-106) – in ballingschap: Jhwh is Koning
* Boek 5 (Ps.107-150) – overwinning van de crisis: terugkeer naar Jhwh en het land

4. De Messiaanse Psalmen
Een aantal psalmen gaan over de komende Messias. Meestal worden volgende Psalmen 
genoemd: Psalm 2, 8, 16, 22, 45, 72 en 110. Sommige Psalmen zijn erg duidelijk en worden 
ook door Joden Messiaans geïnterpreteerd. Andere Psalmen krijgen door het Nieuwe Testament 
of door dingen die met Jezus gebeurd zijn een Messiaanse invulling. 

In de Messiaanse Psalmen krijgen we zicht op wie die Messias is:
- van de geslachtslijn van David
- heerser van het Messiaanse tijdperk, over een universeel koninkrijk
- veroveraar
- koning en priester
- regerend aan de rechterhand van God

Vanuit de aanhalingen van de Psalmen in het Nieuwe Testament worden daar nog dingen aan 
toegevoegd:

- lijden, sterven en opstanding
- prediking van Zijn naam aan Israël én de andere volkeren
- een zoon van David, maar ook diens Heer (wat wijst op het voorbestaan van de 

Messias) 

Doorheen de bespreking van de Messiaanse psalmen zullen we al deze aspecten tegenkomen.

5. Sela
Deze uitdrukking komt 71 keer voor. In latere tijden werden de psalmen in meerdere 
onderdelen gezongen. De pauzes tussen de onderdelen werden aangegeven door 
trompetstoten. Een sela betekent zo'n pauze. Er volgde dan een soort tussenspel. Mogelijk 
werd er tijdens zo’n tussenspel een offerhandeling uitgevoerd.
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Inleiding op boek 1 (Psalm 1-41)

Boek 1 begint met de opdracht dat de gezalfde wereldheerschappij moet krijgen (Ps.2). In 
Psalm 3 lezen we hoe de gezalfde, koning David, het tegendeel meemaakt. Hij moet vluchten 
voor Absalom. De gezalfde dreigt onderuit te gaan. De dood van Absalom (Ps.9) is geen 
oplossing voor de crisis. Een aantal boetepsalmen (Ps.6,32,38,39) doen vermoeden dat zonde 
de oorzaak is van de crisis. Aan het einde van het boek (Ps.41) is er nog geen oplossing voor 
de crisis. Er blijven vragen…

Psalm 1 + 2 

1. De plaats van Psalm 1 en 2 in het boek 
De thema’s van Psalm 1 en 2 zijn de wet (Ps.1) en de gezalfde (Ps.2). Daarom kunnen we Ps.1 
en 2 als een inleiding op de boek 1 (Ps.1-41) zien, maar ook als een inleiding op alle Psalmen. 

In boek 1 staat de wet heel centraal. Ps.19, wat we beschouwen als het centrum van het boek, 
gaat over de wet. Ook de gezalfde is in boek 1 erg aanwezig – dat is duidelijk in de inleiding op 
boek 1.

In heel Psalmen is de wet ook erg belangrijk. Hierbij kunnen we denken aan Ps.119, het 
centrum van boek 5. Ook de gezalfde heeft een belangrijke plaats in de rest van Psalmen; in 
boek 2 en 3 komt dit thema herhaaldelijk voor. 
Nog een aanduiding om Ps.1-2 ook als inleiding op heel Psalmen te beschouwen, is dat we 
Psalm 2 tegenover Psalm 149 kunnen zetten. In Psalm 2 wordt de wereldheerschappij van de 
Davidische gezalfde vanuit Jeruzalem aangekondigd. In Psalm 149 wordt er eveneens over 
wereldheerschappij gesproken. 

2. Algemene gegevens
Psalm 1 en 2 worden gezien als een eenheid; we vinden bij Psalm 2 geen introductie. Psalm 2 
sluit dus aan op de eerste psalm. 

Psalm 1 is gericht aan ‘de man’ (welzalig of gelukkig de man…). Wie is die man? We kunnen 
hierin Israël zien als volk dat de wet moet houden, maar het is waarschijnlijker dat hier de 
(Davidische) koning mee bedoeld wordt. Ook hij moet de wet houden (Deut.17:14-20).
In Psalm 2 worden ‘allen’ aangesproken (v.12). Uit de voorgaande verzen kunnen we opmaken 
dat hier de volkeren mee bedoeld worden. Zij moeten de gezalfde kussen. 
De Psalmen zijn dus niet alleen bedoeld voor Israël, maar voor iedereen. En iedereen wordt 
uitgedaagd om gelukkig te zijn – door het houden van de wet én door te schuilen bij de 
gezalfde, de zoon. Geluk, wet en gezalfde horen bij elkaar. Dit zorgt voor een heel belangrijke 
vraag: Wat moet een hedendaags mens nog met de wet? 

Het is goed in om bij deze twee Psalmen te denken aan Deuteronomium 17:14-20. 

3. Joodse invulling 
Psalm 1
Wat hierboven geschreven staat over ‘de man’, kan hier herhaald worden. 
Voor de Joden is Psalm 1 een heel belangrijke Psalm. Aan de ene kant is er de oproep om de 
wet na te  leven en aan de andere kant de sterke waarschuwing wat de gevolgen zijn als de 
wet niet nageleefd wordt. Degene die de wet naleeft, is juist bezig. Degene die dat niet doet, 
heeft een probleem. Psalm 1 zet daarmee de toon voor heel Psalmen, waar in meerdere 
Psalmen de wet centraal staat (bv. Ps.119). 

In een uitleg over Psalm 1 stond dit:
Zonder Tora bestaat er geen Joods volk meer. Dat is één van de redenen waarom 
vijanden van de Joden -christenen- vaak geprobeerd hebben Joden van de Tora los te 
weken. Zij kwamen met de smoes dat naleven van de Tora niet meer noodzakelijk zou 
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zijn, omdat Jezus de Tora al zou hebben vervuld. Nog los van het feit dat Jezus de Tora 
helemaal niet heeft vervuld, kan je onmogelijk stellen dat iemand anders voor jou de 
Tora kan naleven. Ieder mens zal zelf de geboden moeten nakomen.

Psalm 2
Deze Psalm werd waarschijnlijk voorgelezen bij de inhuldiging van de Davidische koningen 
(vóór de ballingschap). In een tijd waarin rebellie van onderworpen gebieden normaal was, is 
het ook denkbaar dat de Psalm voorgedragen werd in de lente, als koningen oorlog gingen 
voeren (2 Sam.11:1).

Deze Psalm geeft goddelijke autoriteit aan de koning: hij is aangesteld door God, over Sion, de 
heilige berg van God (2:6). Dit is te vergelijken met Psalm 110. De term ‘berg des Heren’ komt 
een aantal keer in de Bijbel voor:

* Moria (Abraham): God gaat voorzien (basis)
* Horeb/Sinai (Mozes): brandende braamstruik/wet (voortgang) 
* Sion: wereldwijde regering van de gezalfde met Gods hulp (genade, zegen)

Als we Ps.2:6-7 verbinden met 2 Sam.7:14, wordt duidelijk dat God ongehoorzame koningen 
zal straffen. De koning is aangesteld door God, maar moet ook verantwoording afleggen aan 
God. 

In Ps.2:8 wordt wereldwijde heerschappij aangeboden aan de gezalfde (vraag mij; eis van 
mij). Het is belangrijk om verder te kijken. Als we die wereldwijde heerschappij in relatie 
brengen met Psalm 72, dan merken we dat die gepaard moet gaan met rechtvaardigheid (v.1-
7, 12-13). 

De verzen 10-12 zijn een sterke waarschuwing. De gezalfde van Israël, de koning, staat in 
verbinding met de Here. Andere koningen en richters moeten de Here dienen én de zoon (de 
koning) kussen. 

4. Christelijke invulling 
Psalm 1
Wij moeten ons, bij het lezen van deze Psalm, afvragen wat de betekenis van de wet voor ons 
is. De Joden keken (en kijken) naar de wet als iets dat heel mooi is; lees Ps.119 maar eens. 
Het ene na het andere superlatief wordt gebruikt bij de beschrijving van de wet. Het is 
helemaal geen kwestie van ‘als je dat niet doet, krijg je straf’. Het is wel iets als: ‘Als je dat 
doet, geniet je meer van God, van de vreugde om kind van God te mogen zijn’. Heeft die wet 
voor ons geen waarde meer? Laat ons in het nadenken daarover Matt.22:37-39 niet vergeten. 

Psalm 2
In het Nieuwe Testament vinden we veel citaten uit Psalm 2. 

vers 2 Handelingen 4:25-26
vers 5 Openbaring 11:18
vers 7 - Matteüs 3:17, Marcus 1:11, Lucas 3:22

- Handelingen 13:33; Hebreeën 1:5, 5:5
vers 9 Openbaring 2:26-27, 12:5, 19:15

Door deze citaten in het Nieuwe Testament krijgt Ps.2 vervulling in de persoon van Jezus. Hij is 
de Gezalfde, de Davidische koning. Naast citaten worden er ook ideeën uit Ps.2 herhaald in het 
Nieuwe Testament. Zo zijn Psalm 2:1-2 en Openbaring 11:18 en 19:19 erg gelijkend. Ook 
hierdoor wordt naar Jezus gewezen.

Via het Nieuwe Testament krijgen we meer informatie over Psalm 2
- Handelingen 13:33 : dit is de tweede Psalm (toen bestond dus blijkbaar de indeling al)
- Handelingen 4:25-26 : het is een Psalm van David. Dat is opvallend, omdat noch in onze 
Bijbel, noch in de Hebreeuwse tekst David aangehaald wordt als schrijver. Toch gaan 
christelijke (en joodse) bronnen uit van het auteurschap van David.
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Psalm 2:6, met de term ‘berg des Heren’, heeft voor ons een diepere invulling:
* Moria (Abraham): God gaat voorzien (basis) – een vooruitblik naar Jezus
* Horeb/Sinai (Mozes): brandende braamstruik/wet (voortgang) 
* Sion: regering van de Gezalfde (genade, zegen) – de heerschappij is mogelijk 
gemaakt door God; de Gezalfde (Jezus) is degene die zal regeren vanaf Sion.

Psalm 2:7b Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 
Dit vers wordt drie keer in het Nieuwe Testament aangehaald. Opvallend daarbij is dat het 
verwekken in geen van die verzen gaat over Jezus’ verwekking bij Maria of Zijn geboorte. 

- Handelingen 13:33 : Jezus’ opstanding
- Hebreeën 1:5 : Jezus is boven de engelen gesteld
- Hebreeën 5:5 : Jezus is geroepen tot het hogepriesterschap van Melchisedek (koning-

priester)
Het verwekken is niet ‘het in de moederschoot terecht komen’, is de openbaarmaking van Gods 
gedachten over de Gezalfde. Het is alsof God over Jezus (de Gezalfde) zegt: ‘Nu wordt 
zichtbaar hoe Ik over U denk’. Zo is Jezus! Prachtig, schitterend!

5



Psalm 8

1. Plaats in het boek
Zoals gezegd in de vorige studie gaat het in de Psalmen hoofdzakelijk over de wet en de 
gezalfde. In deze psalm gaat het daar op het eerste zicht niet over. Pas als we de invulling van 
het Nieuwe Testament bekijken, zien we dat de link wel gelegd wordt.

Als we bekijken waar het in de psalmen voor en na Psalm 8 over gaat, dan zien we dat 3-7 en 
9-14 klaag- en vraagpsalmen zijn. Psalm 8 staat ertussen als lofzang!
Het einde van Psalm 7 en het begin van Psalm 9 zijn er gelijkend. In 7:18 staat er: 'Ik zal de 
HEERE loven en voor de Naam van de HEERE de Allerhoogste psalmen zingen'. In 9:2-3 staat er: 
'Ik zal de HEERE loven... ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste'. Tussen deze 
verzen staat Psalm 8.

2. Algemene gegevens
Overzicht Psalm 8
1 aanhef
2-3 Gods majesteit en macht
4-5 De mens in het grote heelal 
6-9 De heerlijke positie van de mens
10 Lofprijzing

Aanhef
Bij de aanhef staat er 'op de Gittith'. Meestal wordt er van uit gegaan dat het hier gaat over 
een instrument of een melodie uit Gat. Soms (zoals in de Willibrordvertaling) wordt het woord 
'gat' vertaald met wijnpers en staat er als inleiding 'bij de wijnoogst'. 

Sterkte gegrondvest
Hoe kan God sterkte grondvesten (zoals je een huis zou grondvesten) uit lof? Uit de zwakheid 
van kinderen maakt Hij sterkte. De krachtelozen hebben toegang tot de kracht van God. Het 
gevolg van de roep van een kind is dat Gods kracht zich laat zien. Als ik, uit zwakheid, bid, 
komt God met Zijn kracht tegemoet. Een Messiaanse invulling hierbij is dat Jezus, in zwakheid, 
als kind gekomen is en, eveneens in zwakheid, aan het kruis de vijand overwonnen heeft.

3. Joodse invulling
Midrasj Tehilliem 
Psalm 8, een loflied dat over mensen in onze wereld gaat.
Een loflied, dat over God als Heer in onze wereld gaat.
Waarin de koning-dichter David zich in gesprek met de Heer afvraagt:
Heer, het is met uw schepping toch wonderwel gesteld, wonderlijk welgesteld en rijk.
Het is allemaal prachtig.
Is dat niet genoeg? Heeft u daar niet voldoende voldoening van?
Hoe komt het dan toch dat u aan een sterveling als ik ben denkt?
Heeft dat enige zin?
Heer, waarom dan toch?
Wat is het mensenkind, dat u Heer, naar hem omziet 

De joodse traditie (Rabbi Berechja) legt het zo uit:
Toen de Heilige, geloofd zij Hij, zijn wereld schiep,
die wonderlijk welgestelde en rijk getalenteerde wereld
wilde Hij de engelen laten zien,
hoe lovenswaardig rechtvaardige mensen wel waren.
Hoe wonderlijk welgesteld en rijk getalenteerd.
De engelen spraken zich echter kritisch uit tot God,
haalde zo’n beetje hun schouders op voor die lovenswaardige rechtvaardige mensen,
wie anders kunnen God, de Heer beter loven dan zijzelf?
Ze zeiden: Wat is het mensenkind, dat u zich om hem zou bekommeren, naar hem omzien?
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U bent toch beter af met ons?

HEERE (JHWH), onze Heere (Adonai). 'Jhwh' komt pas voor de eerste keer voor in Genesis 2:4. 
In hoofdstuk 1 wordt de scheppende God aangeduid met 'Elohim'. De God van het verbond 
met Israel is Jhwh (Ex.3:15). In Psalm 8 wordt Jhwh ook in verband gebracht met de 
schepping – Hij is de gezaghebber, Hij is groot en geweldig. 

4. Christelijke invulling
In de manier waarop verzen uit Psalm 8 aangehaald worden in het Nieuwe Testament, krijgen 
ze een Messiaanse invulling. Plots blijken deze verzen over de Gezalfde te gaan!

– Psalm 8:3 wordt door Jezus aangehaald in Matteüs 21:16. Hij geeft daarmee een invulling 
aan Psalm 8:3 door het op Zichzelf te betrekken. De kinderen in de tempel brengen lof aan 
God, door Jezus als Zoon van David, als Gezalfde, te aanroepen.

– Psalm 8:5-7 krijgt een bijzondere invulling in Hebreeën 2:6-9. Psalm 8 is een lied over de 
mens als kroon van de schepping, maar de eerste mens (Adam) verloor deze ereplaats. Door 
zonde is mens bevoorrechte plaats kwijtgeraakt en beneden engelen gesteld; doordat Jezus 
(de tweede mens) deze plaats ook heeft aangenomen (beneden de engelen gesteld – engelen 
sterven niet), kan Hij de mens weer tot heerlijkheid brengen (Heb.2:10 gaat daarover). Vers 7 
vinden we overigens nog terug in 1 Kor.15:27, waar het ook onmiskenbaar over Jezus gaat. 

Via Matteüs 21:16 en Hebreeën 2:6-9 komen we uit bij Jezus. Jhwh is Schepper, maar Jezus 
wordt in het Nieuwe Testament ook als Schepper aangeduid. Hij heeft alles geschapen 
(Johannes 1:3; 1 Korintiërs 8:6; Kolossenzen 1:16,17; Hebreeën 1:1-2).
De duivel wil dat de mens Jezus vergeet. Daarom wil hij ook dat de mens vergeet dat er een 
schepper is.
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Psalm 16

1. Plaats in het boek
Psalm 15-24 zijn rond elkaar opgebouwd, met Psalm 19 in het midden. Elke psalm heeft als 
het ware een tegenpsalm, een psalm die erbij hoort. De psalm die bij Psalm 16 hoort, is Psalm 
23. Vertrouwen is in deze Psalmen prominent aanwezig.

2. Algemene gegevens
In deze psalm zien we een mooie afwisseling:
1 – tot God 
2-4 – over God
5-6 – tot God 
7-9 – over God 
10-11 – tot God 

De meeste uitleggers gaan er van uit dat David deze psalm schrijft toen hij in gevaar was of 
net geweest was. 

3. Joodse invulling
Psalm 16 is voor veel Joden erg belangrijk. Hierbij gaat het vooral om v.8: 'Ik stel mij de Heere 
voortdurend voor ogen'. Sommige commentatoren spreken er zelfs over dat dit de grondregel 
van de Thora is. In elk geval lijkt het erg hard op wat er staat in Deuteronomium 6:4-9. 

Dit is de grondregel van de Thora en het principe waar alle leefregels, alle mitswot, uit 
voortkomen. Het is een invulling daaraan geven. De leefregels zijn een invulling van een 
levenshouding waarbij de Eeuwige 'steeds voor ogen' wordt gehouden. Wanneer iemand beseft 
te leven in aanwezigheid, de grote Koning, de Eeuwige, die met Zijn heerlijkheid de aarde 
vervuld zal hij zijn leven daar naar invullen. Dat is eigenlijk leven volgens de Thora en leven 
vanuit het Joods denken.
Natuurlijk is dat onlosmakelijk verbonden aan het geloven van en in de Eeuwige. Het 
Jodendom is ontstaan bij Avraham uit Ur. De Thora was nog 'in de Hemel' en nog niet 
gegeven. Toch was en is Avraham de stamvader van het Joodse volk. Hij was een 'vriend' van 
de Eeuwige omdat hij (in) Hem geloofde en Hem gehoorzaamde. Het doen van de geboden 
van de Eeuwige is onlosmakelijk verbonden met het geloof in de Eeuwige.

De traditionele Joodse interpretatie van v.10 (belangrijk voor christenen) is dat David of één 
van zijn nakomelingen gered is van een vroegtijdige dood. Sommigen gaan zover om bij v.10 
te zeggen dat Davids lichaam in het graf niet ontbond. 

4. Christelijke invulling
Psalm 16:10 heeft een sterk Messiaanse inslag. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat niet 
alle christenen die mening zijn toegedaan. Niet in het minst is Calvijn daar een voorbeeld van. 
Hij geeft een historische interpretatie aan Psalm 16 én zegt dat de psalm een voorbeeld is van 
hoe christenen Gods bescherming moeten zoeken. Het is belangrijk om hierbij te vermelden 
dat Calvijn in een anti-joodse tijd leefde, waarin heel wat commentatoren (waaronder Luther) 
alles wat joods was, probeerden weg te redeneren. Calvijns invulling kan gezien worden als 
een reactie hierop. 

Willem Ouweneel stelt dat Psalm 16 in de eerste plaats over de Messias gaat en pas in de 
tweede plaats over David. De ik-figuur (dus ook de plaatsen waar 'mij' of 'mijn' staat) in heel 
de psalm is de Messias. 

Deze psalm wordt in het Nieuwe Testament geciteerd en toegepast op Jezus. In Handelingen 
2:25-32 haalt Petrus Psalm 16:8-11 aan. Hij gebruikt sterke taal, want hij zegt dat David in 
die verzen over Jezus spreekt. Er is geen twijfel. We mogen hierbij niet vergeten dat Petrus dit 
door de Heilige Geest zegt; de Heilige Geest was vlak hiervoor gekomen.
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In Handelingen 13:34-37 haalt Paulus deze psalm ook aan. In v.33 haalt Paulus Psalm 2 aan 
om daarna te spreken over de ontbinding die Jezus niet gekend heeft. Dit terwijl David wel 
ontbinding gekend heeft. 

Heeft Calvijn dan ongelijk met te schrijven dat deze psalm een voorbeeld is van hoe christenen 
Gods bescherming moeten zoeken? Nee. We kunnen de psalm opnieuw lezen, met wat Jezus 
gedaan heeft in gedachten.

v.1) Ik zal op God vertrouwen hebben. Jezus was mens geworden en in die zin afhankelijk van 
de Vader.

v.2) Een nederige houding t.o.v. God. Jezus stond in een afhankelijkheidsrelatie t.o.v. de Vader. 
Hij bad tot God, vroeg God om de beker weg te nemen (maar Uw wil geschiede).

v.8) Jezus stelt zich de Vader voortdurend voor ogen; Hij werkt voor de Vader. Dat is een 
verschil met 'Ik werk voor de kerk'. Ik moet niet werken voor de kerk, ik moet werken voor de 
Vader. Je werkt niet voor mensen, maar voor God.

v.11) Overvloed van blijdschap. Paulus had dit begrepen; dat wordt duidelijk uit zijn korte 
gevangenschap met Silas – ze zingen psalmen!

9



Psalm 22

1. Plaats in het boek
Deze Psalm heeft veel meer duidelijke verwijzingen naar de Gezalfde dan Psalm 8. We zullen 
zien dat ook de rabbijnen deze verwijzingen erkennen. 

Psalm 15-24 zijn rond elkaar opgebouwd, met Psalm 19 in het midden. Elke psalm heeft als 
het ware een tegenpsalm, een psalm die erbij hoort. De psalm die bij Psalm 22 hoort, is Psalm 
17. Het zijn allebei individuele klaagliederen.

2. Algemene gegevens
Overzicht Psalm 22
1 aanhef
2-3 wanhoop (klaaglied 1)
4-6 lofprijs
7-9 lijden (klaaglied 2)
10-11 besef goddelijke roeping
12-19 lijden (klaaglied 3)
20-22 gebed om verlossing
22c-23antwoord (keerpunt van de Psalm)
24-32 dankzegging, lofprijs

Aanhef
‘De hinde van de dageraad’ kan gaan over een bijzonder muziekinstrument. Volgens sommige 
joodse geleerden is het een verwijzing naar het joodse volk. Volgens anderen is dit een 
verwijzing naar het aanbreken van de dag – zij zien dit dan als een vooruitwijzing naar vers 
23, wat een keerpunt in de psalm is. 

Bedoeling van de psalm
Op het eerste zicht lijkt deze psalm een klaagpsalm te zijn, een klacht over het verlaten 
worden. Als we goed kijken naar de indeling, zien we dat de ‘klaaggedeelten’ afgewisseld 
worden met lofzang, een besef van Gods aanwezigheid, een antwoord van God op het gebed. 
Een rabbijn vergelijkt het met een zieke die een zware operatie moet ondergaan. Hij ziet daar 
tegenop, maar als hij of zij weet dat het naar genezing zal leiden, is het minder erg. Zo is deze 
psalm ook eerder een psalm van vertrouwen op God en de wens om de ellende te begrijpen, 
ipv een klacht over het verlaten worden. Zelfs in zijn grootste nood wankelde koning David niet 
en bleef hij op God vertrouwen, want na alle uitdrukkingen van angst en pijn kon hij zeggen in 
vers 23: Ik zal Uw naam verkondigen bij mijn broeders; te midden van de gemeenschap zal ik 
U prijzen.

3. Joodse invulling
Psalm 22 wordt gelezen op de vastendag van Esther, de dag voor het Poerimfeest. Toen David 
op de vlucht was voor zijn zoon Absalom die de troon wilde veroveren, werd hij onderweg 
vervloekt door een zekere Simi, zoon van Gera (2 Samuël 16:5-14). Davids mannen wilden 
Simi te lijf gaan, maar David hield hen tegen. In een visioen zag hij dat Simi’s nakomelingen 
Esther en Mordechai waren, zoals er staat in de rol van Esther: Mordechai, zoon van Jaïr, zoon 
van Simi, zoon van Kis (Ester 1:5). Hij zag de bedreiging van zijn volk door de Amalekiet 
Haman, maar ook de redding die God bracht door middel van Esther en Mordechai.

Deze psalm maakt deel uit van de psalmen die rondom het ziekbed worden gezegd om troost 
en bemoediging in momenten van grote smart en zielepijn te brengen. Het lijkt er op dat God 
deze persoon in de steek heeft gelaten en dan roept hij of zij uit: Eli, eli, lama sabachtani in 
het Aramees. 

De geleerde David Kimchi zegt dat er in deze psalm geen sprake is van persoonlijk lijden, doch 
van het lijden van het gehele volk Israël. Volgens hem gaat het hier dus niet over de Messias.
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Vers 7 brengen de rabbijnen in verband met Jesaja 53:3-4, waar het duidelijk gaat over de 
Messias. Ook vers 8 wordt in verband gebracht met de messias. 
Bij vers 16 vinden we in de Midrasj een paar verhalen:
“Ef’rayim, onze ware Mashiach, u bent groter dan wij, want u moest lijden voor de zonden van 
onze kinderen, en vreselijke beproevingen moest u ondergaan. . . omwille van Israël bent u 
geworden tot een mikpunt van algemene spot en belachelijk gemaakt voor de volken der 
aarde; U was in diepe duisternis en uw ogen zagen geen licht, uw huid kleefde aan uw 
gebeente en uw lichaam was uitgedroogd als een stuk hout; uw ogen werden wazig van het 
vasten en uw kracht was opgedroogd als een potscherf, al deze kwellingen wegens de 
ongerechtigheden van onze kinderen…” 
“Op het tijdstip van de verwekking van de Mashiach zal de Heilige, gezegend is Hij, aan hem in 
detail vertellen wat hem zal overkomen: Er zijn zielen die onder Mijn troon zijn gezet, en het 
zijn hun zonden die u onder een juk van ijzer zullen neerbuigen en u maken als een kalf 
waarvan de ogen door het lijden wazig worden... Tijdens de zevenjarige periode die de komst 
van de Zoon van David voorafgaat, zullen de ijzerstaven op zijn hals worden gebracht en op 
zijn nek geladen zodat het lichaam van de Mashiach wordt neergebogen. Dan zal hij 
schreeuwen en hij zal wenen, en zijn stem zal opstijgen tot het hoogste der hemelen, en hij 
zal tegen G’d zeggen: Meester van het heelal, hoeveel kan mijn kracht verdragen? Hoeveel 
kan mijn geest verdragen? Hoeveel Mijn adem alvorens het ophoudt? Hoeveel kunnen mijn 
ledematen lijden? Ben ik niet van vlees en het bloed? Het was de beproeving van de Zoon van 
David dat David weende en zeide: ‘Mijn kracht is verdroogd als een potscherf’. Tijdens de 
beproeving van de Zoon van David, zal de Heilige, gezegend is Hij, tegen hem zeggen: 
Ef’rayim, Mijn ware Mashiach, lang geleden, sinds de zes dagen der Schepping, hebt gij deze 
beproeving op uzelf genomen. Op dit ogenblik is uw pijn als Mijn pijn. Bij deze woorden zal de 
Mashiach antwoorden: Nu word ik verzoend. De bediende is tevreden om als zijn Meester te 
zijn.”

Vers 17 staat in de Masoretische tekst (de tekst waarop onze vertaling grotendeels gebaseerd 
is): “Want honden omgeven mij; een rot van booswichten omringt mij, als een leeuw mijn 
handen en voeten”. Blijkbaar staat er in de meeste Hebreeuwse manuscripten niets dat 
vertaald kan worden met “doorboord”. In de Septuaginta, de Syrische vertaling (Peshita) en 
sommige Hebreeuwse manuscripten staat er wel een woord dat vertaald moet worden met 
“doorboord” of “doorgraven”. 

Over v.19 zegt de Midrasj dat het gewaad over een koningsmantel gaat. Over wiens 
koningsmantel het dan gaat, is niet duidelijk. 

Psalm 22 eindigt met vers 32: Dat zij komen en Zijn gerechtigheid verkondigen, die Hij 
verricht heeft aan het volk, dat nog geboren zal worden.
Met ‘zij’ worden hier bedoeld degenen die Gods verlossing mee zullen maken en die het dan 
weer vertellen aan de generaties die na deze verlossing uit de ballingschap geboren zullen 
worden. Zoals God David heeft verlost van zijn vijanden, zo zal God zeker het joodse volk van 
diens vijanden verlossen.

4. Tussen-invulling?
Het jodendom gebruikt bij de mondelinge verwijzing naar een psalm geen nummers, maar 
noemt een psalm bij zijn beginwoorden. Zo wordt psalm 22 aangekondigd als Mijn God, mijn 
God, waarom hebt U mij verlaten. Pinchas Lapide (een joodse theoloog, die zich intensief met 
het Nieuwe Testament heeft beziggehouden) legde uit dat het beroemde tweede vers in de 
mond van Jezus niet bedoeld was als klacht tegen zijn Schepper, want dat paste helemaal niet 
in zijn karakter of zijn godsvertrouwen. Nee, Jezus gaf aan zijn leerlingen, die naar zijn 
executie kwamen om hem te steunen, nog een laatste les. ‘Vertrouw op God. Hij laat niemand 
in de steek’. Het zou zelfs kunnen zijn dat hijzelf vanwege alle pijn niet verder kon praten, 
maar dat het volk de gehele psalm gezamenlijk heeft gereciteerd.
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5. Christelijke invulling
Wij zien in deze psalm heel wat directe verwijzingen naar het lijden en sterven van Jezus. We 
denken dan vooral aan vers 2, 7-8, 15-19, 28-32. 

Vers 2 
Als Jezus deze woorden 1000 jaar later uitroept, was dat geen uitroep van wanhoop, maar 
waren het woorden van iemand die rechtvaardig leed en toch nog vertrouwde op de 
bescherming van God (‘Mijn God, Mijn God’) en verlossing verwachtte (Ps.22:23,25): de 
vervulling van een profetische psalm (zie ook Ps.22:15,17 en 19). Geen opstand of wanhoop 
bij Jezus in deze laatste ogenblikken, wel gehoorzaamheid aan Zijn roeping (vgl. Jes.53:10).

Vers 7
Voor sommigen is het aanstootgevend dat David de Messias een worm zou noemen. Het is 
echter Jezus zelf, door de Heilige Geest, die Zich hier een worm noemt! Wat wil Hij daarmee 
zeggen? Niets anders dan dat Hij in elk opzicht aan ons gelijk was, een mens van vlees en 
bloed met alle zwakheden. In de Bijbel is een worm namelijk een allegorie voor de mens. Dat 
komt heel duidelijk in Job 25:6 naar voren: “Wat vermag dan de mens, een worm slechts, wat 
kan het mensenkind, een made?” De verwijzing naar een worm wordt ook metaforisch op het 
volk Israël toegepast in Jesaja 41:14. Een sterfelijk mensenkind is in zijn zwakheid dus niet 
meer dan een worm en in Hebreeën 2:17 staat geschreven, dat Jezus in alle opzichten aan 
Zijn broeders gelijk moest worden, want Hij heeft uw en mijn plaats namelijk ingenomen aan 
dat kruis. 

Vers 28-32 kunnen we zien als een lofzang op de wereldheerschappij van God en Zijn 
Gezalfde. Daarmee zitten we weer in de lijn van Psalm 2. 
Een aantal Nederlandstalige vertalingen eindigen met iets als: ‘want Hij heeft het gedaan’. Een 
paar Rooms-katholieke vertalingen, maken een invulling en vertalen met iets als: 'De Heer 
heeft het volbracht'. Dit laatste is een stevige Messiaanse invulling. We moeten wel beseffen 
dat het Hebreeuws dit niet echt zegt. 
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Psalm 40

1) Plaats in het boek
Deze psalm staat nog net in het eerste boek (1-41). Dit is een psalm waar over de wet of de 
gezalfde weinig duidelijk gezegd wordt, maar ook hier zien we in het Nieuwe Testament 
(Hebreeën 10:5) dat de link gelegd wordt tussen Jezus (de Messias, de Gezalfde) en deze 
psalm. 

2) Algemene gegevens
V.2-11 is een loflied. In dit deel spreekt David over God.
V.12-18 is een vraag om verlossing. In dit deel spreekt David tot God.

Wachten op de Here is in de vorige psalmen een thema en komt nu tot een conclusie. 
Psalm 37:34 – wacht op de Here
Psalm 38:15 – want op U, Heere, hoop ik
Psalm 39:8 – wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U
Psalm 40:1 – Lang heb ik op de Heere gewacht, en Hij boog zich naar mij toe
Eventueel kunnen we een link leggen naar het laatste vers van Psalm 27 (v.14) en worden de 
Psalmen 28-39 bepaald door het wachten op de Here. Waar in Psalm 27 om gevraagd werd, 
wordt in Psalm 40 verkregen. 

3) Joodse invulling
In deze Psalm laat David zien hoe hij meermaals door God gered is en dat hij beseft dat zijn 
lijden nog niet voorbij is. God luistert naar hem. De verbinding wordt gelegd met het doel van 
lijden – de Joodse wijzen zeggen: 'Alles wat God doet, doet Hij voor ons bestwil' (waar hebben 
we dat nog gehoord?). 

Vers 7
Hoe denken de Joden over het offeren? Een commentaar verwees naar Exodus 19:5 (hoor naar 
mijn stem) en Jeremia 7:22 (uw voorvaderen evenmin iets geboden over.. offers). Een derde 
verwijzing ging naar Leviticus 1:2 (wanneer iemand een offergave wil aanbieden), waar het 
niet gaat over een verplichting, maar over een verlangen. God wil vooral het hart.
Het doorboren van de oren gaat over het luisteren naar Gods stem; de oren open maken om 
God te kunnen horen. 

Vers 8
Sommige Joodse vertalingen geven aan 'met de boekrol is die geschreven is voor mij'. Dat 
geeft natuurlijk een heel andere betekenis dan 'in de boekrol is geschreven over mij'. 

Vers 9
Een typisch Joodse manier van uitleggen vinden we bij: 'Uw wet draag ik diep in mijn 
binnenste'. Zelfs mijn voedsel is volgens uw wet; ik at geen onreine dieren of onrein bereid 
voedsel.

Een bijkomende opmerking bij Psalm 27. De Joden lezen deze Psalm gedurende 40 dagen voor 
Jom Kippur (Grote Verzoendag). De 10 dagen voor Jom Kippur zijn dagen van inkeer, waarin 
mensen nadenken over hun zonden. Op Jom Kippur gaat de hogepriester dan met het bloed 
van de bok in het Heilige der Heiligen. 

4) Christelijke invulling
Eerst en vooral moet gewezen worden op de link die het Nieuwe Testament (wellicht Paulus) in 
Hebreeën (10:5-9) zelf maakt. In Hebreeën wordt Jezus getypeerd: Hij is het ware offer, Hij is 
de ware hogepriester, Hij is het ware altaar. 
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Over de betekenis van deze psalm zijn veel meningen. Eentje ervan is erg interessant om eens 
te overdenken. De hele psalm is Messiaans; niet enkel de verzen 5-9. En Psalm 40 komt 
overeen met Johannes 12-20.

Psalm Johannes

40:1-4 12 Ellende, hulpgeroep; gevoel dat het niet goed gaat zonder 
de Vader; Jezus' gevoelens in 12:27-32

40:5-6 13-17 Jezus leert in de bovenzaal prachtige dingen aan Zijn 
discipelen

40:7-9 18:1-11 Jezus geeft Zichzelf in Gethsemane (doorboorde oren – hij 
koos ervoor om niet vrij te zijn)

40:10-11 18:12-40 Voor het Sanhedrin (70 personen), voor Pilatus en voor de 
massa Joden

40:12-16 19 Kruisiging (in Uw handen beveel Ik Mijn geest; kom mij 
spoedig te hulp)

40:17-18 20 Opstanding + verschijning aan de discipelen

Nogal wat mensen vinden het moeilijk om de verbinding van Psalm 40:13 (mijn 
ongerechtigheden) en Jezus te maken. Hij had toch geen ongerechtigheden. Klopt, maar Hij 
heeft wel mijn ongerechtigheden gedragen, mijn straf was op Hem. Dat maakt de kruisiging zo 
belangrijk; wat mijn ongerechtigheid was, is Zijn ongerechtigheid geworden. Wat een lijden 
moet het geweest zijn om de schuld van zoveel zonden die Hij niet gedaan had, te moeten 
dragen. 

Als je deze Psalm zo bekijkt, is het een psalm die in de eerste plaats beschrijft wat Jezus 
doorgemaakt heeft in die laatste dagen van Zijn leven op aarde. 
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Inleiding op boek 2 (Psalm 42-72)

Boek 2 begint met het uitspreken van een verlangen naar God (Ps.42) en een gebed om 
verlossing (Ps.43). In de rest van het boek vinden we nog een aantal gebeden om verlossing 
en natuurlijk Psalm 51 als ultieme boetepsalm. De crisis van boek 1 is nog niet achter de rug. 
Psalm 69-71 zijn donkere psalmen. Het boek eindigt echter met een gebed voor Salomo 
(Ps.72). Hij wordt de nieuwe koning. De crisis is bezworen.

Psalm 45

1) Plaats in het boek
Deze psalm maakt deel uit van boek 2 (psalm 42-72). Boek 1 ging vooral over de crisis – het 
koningschap van David gaat doorheen moeilijkheden. In boek 2 vinden we de weg naar de 
oplossing – David belijdt zijn zonden weer (Ps.51) en het boek eindigt met het koningschap 
van Salomo. 

Psalm 42-49 zijn allemaal psalmen van de Korachieten. 
De Korachieten waren nakomelingen van Korach, een Leviet (Exodus 6:23). Zij hadden 
in de tijd van David in de tabernakel functies als musici en poortwachters (1 Kronieken 
6:18,22, 33; 26:1). In de tijd van Josafat worden zij als zangers aangeduid (2 
Kronieken 20:19). 
Wellicht was Heman (Psalm 88:1) ook een Korachiet.

Psalm 42-43 zijn somber (de schrijver is ver van de tempel; eenzaam, zonder God). Psalm 44 
is nog somberder (v.25 – waarom?). De vraag in Psalm 45 is: hoe antwoordt God?

2) Algemene gegevens
In de aanhef staat er ‘een lied over de liefde’. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: ‘een lied 
van geliefden’. Deze uitdrukking is uniek in de psalmen!
Dit lied is geschreven voor een bruiloft van de koning. Het is niet duidelijk voor welke koning. 
Sommigen denken aan Salomo of Achab, maar duidelijke aanwijzingen zijn er niet. 

Overzicht:
v.2 : taak als dichter
v.3-10 : koning wordt bezongen / Messias wordt aangesproken
v.11-16 : koningin wordt bezongen / bruid wordt aangesproken
v.17-18 : zegenbede voor de volgende Davidische koningen / Messias wordt aangesproken

De eenheid van de psalm wordt benadrukt door v.3 (daarom… voor eeuwig) en v.18 (daarom… 
voor eeuwig).

Het is opvallend (en uniek) dat deze psalm in de Bijbel staat, omdat de nadruk niet op God 
ligt, maar op mensen. Tenminste, als de psalm niet Messiaans opgevat wordt.

3) Joodse invulling
Er zijn heel wat opvattingen over deze psalm. De bekende rabbi Ibn Ezra (12e eeuw) 
interpreteerde de koning als David. Anderen kwamen op Salomo of Achab. Dit is een letterlijke 
interpretatie.
Een andere bekende rabbi, Rashi (11e eeuw) interpreteerde deze psalm heel anders. Hij zag de 
koning als een figuurlijk karakter dat, volgens hem, verwees naar Torah geleerden. De wijsheid 
waar in de psalm naar verwezen wordt, is de Torah. 
In de Talmoed en Targum (de Aramese versie van de Tenach) wordt deze psalm bekeken als 
een allegorie op de verwachte komst van de Messias. Het huwelijk refereert dan naar de 
verlossing van Israël.

Er zijn enkele moeilijke verzen als we een letterlijke interpretatie aanhouden. Zo wordt de 
koning aangesproken als God (v.7-8). Dat kan, omdat de koning in het Oude Testament gezien 
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werd als vertegenwoordiger van God op aarde; hij had een positie tussen God en mensen; hij 
moest rechtvaardig zijn, zoals God rechtvaardig is. 
Het is mogelijk dat de koning trouwde met de dochter van Tyrus (v.10). Dat is een reden 
waarom sommigen denken aan Achab als de koning waarover het hier gaat. Anderzijds is het 
ook mogelijk dat de dochter van Tyrus een personificatie is van afvaardigingen van andere 
volkeren die dure geschenken komen brengen.
Een figuurlijke interpretatie is ook niet gemakkelijk. De Torah geleerden als god interpreteren, 
vind ik nogal pretentieus. En wie of wat is de dochter van Tyrus in die interpretatie? 

Psalm 45:8 geeft joodse commentatoren een probleem. Zelfs degenen die deze psalm als 
Messiaans interpreteren, zeggen dat het Hebreeuws moeilijk is en dat ‘uw troon o God’ en 
'daarom heeft o God, uw God u gezalfd' niet past in de context. 

4) Christelijke invulling
Wij zien deze Psalm, evenals heel wat Joden, als Messiaans. Voor ons wijst de Psalm naar 
Jezus. Psalm 42-44 zijn sombere Psalmen. Hoe antwoordt God op de waarom-vraag uit Psalm 
44? Zoals Hij wel vaker doet – niet door het lijden zomaar weg te nemen, maar door iets 
anders te brengen: Jezus Christus!

Vers 2 – mijn tong is een pen van een vaardige schrijver
Met zijn tong gaat de Korachiet woorden spreken van een vaardige schrijver, van iemand 
anders dus. We begrijpen dit beter als we kijken naar Hebreeën 1:8. Daar staat dat God tegen 
de Zoon zegt wat er in Psalm 45:7 staat. Het zijn dus Gods Woorden! Wie is die vaardige 
schrijver? God zelf.

Vers 3-6
Deze verzen kunnen een verwijzing zijn naar de eerste en tweede komst van Jezus
- v.3: komst met genade (kan ook met lieflijkheid vertaald worden; deze woorden horen 
samen in het Hebreeuws); Jezus is voor eeuwig gezegend (verheerlijking in opstanding en 
hemelvaart)
- v.4-6: komst met zwaard/oordeel

In Lucas 4:22 zijn de mensen verbaasd over Jezus’ woorden van genade. Net daarvoor heeft 
Jezus een gedeelte uit Jesaja gelezen en Hij stopt bij ‘uit te roepen het jaar van het 
welbehagen van de Heere’ (Jesaja 61:2). Dat is Zijn eerste komst. Het vers gaat in Jesaja nog 
verder ‘en de dag van de wraak van ons God’. Dat is Zijn tweede komst. Daar spreekt Jezus 
later over tegen Zijn discipelen (bv. Matteüs 24; de rede over de laatste dingen)

Vers 7-8
De Messias wordt hier aangesproken. Hij is Zelf God en kan ook spreken over Zijn God (Jezus’ 
woorden – Mijn God, Mijn God, waarom…). God spreekt tegen Jezus, de Messias in Hebreeën 
1:8: ‘Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter 
van het recht.’

De troon waarover hier sprake is, is niet de troon van de Vader, maar de troon van het 
Messiaanse koningschap (de Davidische troon). Dat houdt steek als we 3-6 interpreteren als 
een stuk dat gaat over de Messias. 

Vers 10-16
Wie is de koningin? Ik geloof dat het gaat over Israël en de gelovigen uit de heidenen. Dat is 
ook volledig in de lijn met de bruid van het Lam uit het Nieuwe Testament. 
De koningin moet haar volk vergeten en het huis van haar vader. Een geestelijke interpretatie 
is dat we, als gelovigen, alles moeten vergeten wat we hebben en zijn als mens. We moeten 
volledig pleiten op de Koning (Messias), alsof we niets hebben (zoals in het lied Majesty: 
Empty handed, but alive in Your hands ; met lege handen, maar levend in Uw handen). 
v.12: DAN zal de Koning verlangen naar uw schoonheid. Dat wil de Koning van ons!
v.14: innerlijk één en al heerlijkheid – door wat de Koning in ons legt
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v.15: de bruid is er voor de Koning. Waarom zijn wij op aarde? Om God te verheerlijken en 
Hem te dienen. Dat is de reden van ons bestaan.

Vers 17-18
Uw – het gaat hier niet meer over de koningin (bruid), want dit is de mannelijke vorm van ‘uw’ 
(in het Hebreeuws wordt er onderscheid gemaakt).
God spreekt hier de Messias toe. De zonen van de Messias zijn wij (Romeinen 8:19). Als er 
sprake is van de bruid, wordt het geheel benadrukt. Bij gebruik van het woord zonen worden 
de individuen benadrukt. De zonen zullen als vorsten aangesteld worden (beloning?). 
De Messias krijgt de Naam boven alle namen (Filippenzen 2); Hij zal voor altijd geloofd 
worden.
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Psalm 69

1. Plaats in het boek
Psalm 69-71 vormen een geheel, omdat hier veel klachten geuit worden. Psalm 69-70 zijn 
psalmen van David. Psalm 71 is onzeker. In onze Bijbels staat de schrijver niet vermeld, maar 
in de Septuaginta staat er dat de psalm van David zou zijn en dat de woorden opnieuw zijn 
gebeden door de 'zonen van Jonadab en de eerste ballingen'. Psalm 72 is het slot van boek 2; 
een psalm van Salomo. De lijdensweg van David (begonnen in Psalm 3) is voorbij. Er is een 
nieuwe koning!

2. Algemene gegevens
Overzicht
pleidooi (v.2a) klacht (v.2b-6)
pleidooi (v.7) klacht (v.8-13)
pleidooi (v.14-19) klacht (v.20-22)
pleidooi (v.23-30) uitspreken van vertrouwen (v.31-37)

3. Joodse invulling
Er is behoorlijk weinig te vinden over hoe de Joden Psalm 69 bekijken. Eerst en vooral is er 
een letterlijke interpretatie, namelijk dat David dit allemaal meegemaakt heeft. In dat geval 
gaat het waarschijnlijk om de periode waarin hij moest vluchten voor Saul of Absalom. 
Ten tweede is er een diepere bodem, namelijk die van de lijdende knecht (zie Jesaja 53 – 
ondanks lijden, blijft hij trouw aan God). Het gaat hier dan niet meer over David, maar over 
Israël, als de lijdende knecht. Vanuit de interpretatie dat Israël de lijdende knecht is, is het 
niet zo vreemd om Psalm 69 zo te bekijken. De verzen die christenen verbinden met het leven 
van Jezus, verbinden zij zo niet.

Eigenlijk is het nogal wat dat de Joden zich als volk vereenzelvigen met de lijdende 
knecht. Zijn ze, als volk, inderdaad zo trouw aan God?

De psalm eindigt goed; God zal verlossing geven en de steden van Juda herbouwen. 

Voor zover ik kan beoordelen zien Joden deze Psalm niet direct als Messiaans.

4. Christelijke invulling
Calvijn legde een verband tussen deze psalm en Psalm 22. De situatie die David beschrijft in 
Psalm 22 is, volgens hem, erg gelijkend met de situatie die David in Psalm 69 beschrijft.

Naast Psalm 22 is deze psalm de meest geciteerde in het Nieuwe Testament. De meningen zijn 
er een beetje over verdeeld. De ene zegt dat in Psalm 22 het lijden van Jezus en in Psalm 69 
eerder het leven van Jezus aan bod komt. De andere vindt dat zowel Psalm 22 als Psalm 69 
over het lijden van Jezus gaan.

Voor de eerste christenen verwees deze psalm overduidelijk naar de Messias. Vooral het vierde 
pleidooi (v.23-30) vinden we terug in het Nieuwe Testament (weliswaar niet enkel messiaans 
geïnterpreteerd). 

Vers 5
Dit vers spreekt over haat tegen David. Jezus zegt dat dat vers geschreven is over Hem en 
vervuld moet worden (Johannes 15:25). Volgens Jezus schreef David dus niet alleen over 
zichzelf, maar ook over Hem.

Vers 10
De ijver voor het huis heeft David verteerd. In Psalm 119:39 wordt iets soortgelijks gezegd. 
Het gaat hier om strijd (geestelijk gezien), toewijding aan God. David heeft zich krachtig 
ingezet voor Gods zaak. Het gevolg hiervan is dat hij verteerd wordt; zijn tegenstanders 
smaden hem! Bij de tempelreiniging, zoals de beschreven wordt door Johannes, staat er dat de 
discipelen hierbij denken aan de woorden dat hij verteerd wordt door de ijver voor uw (Gods) 
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huis (Johannes 2:17). Paulus gebruikt het tweede deel van het vers in Romeinen 15:3, als hij 
spreekt over de lijdensweg van Jezus.
 
Vers 22
David kreeg, in zijn ellende, vergiftigd voedsel te eten en azijn te drinken. Dit vers wordt in 
verband gebracht met het lijden van Jezus. Hij kreeg, in Zijn ellende, zure wijn te drinken 
(Matteüs 27:48). Je zou kunnen zeggen dat de link tussen de twee verzen logisch is. Toch is er 
een groot verschil. David kreeg gif en azijn, met als doel hem nog meer te doen lijden. Jezus 
kreeg zure wijn, met als doel Zijn pijn te verlichten (want het aanbieden van die wijn, was een 
joodse gewoonte).

Vers 23-24
Deze verzen worden door Paulus opgepakt in Romeinen 11:9-10, als het gaat over de tijdelijke 
verwerping van Israël. Goed om te vermelden, maar dit heeft verder geen Messiaanse waarde.

Vers 26
De verzen 23-29 zijn bijzonder harde verzen. Zij spreken over oordeel! Zo ook vers 26. David 
uit een wens ten overstaan van zijn vijanden. In Handelingen 1:20 wordt dit vers 
teruggenomen als het gaat over Judas, zijn verraad en wat er is gebeurd met het stuk grond 
dat Juda gekregen had (Akeldama). 

Vers 29
Ook dit vers is hard. We vinden het terug in Openbaring 3:5 – in een andere vorm, namelijk 
dat wie overwint NIET uit het boek des levens gewist zal worden. In andere verzen van 
Openbaring komt ook de uitdrukking 'geschreven in het boek des levens' voor, maar om te 
zeggen dat mensen wel of niet opgeschreven zijn. 

Nog uit te werken: Psalm 72, 102, 110
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