
THEMA
WOORDWIJS

DE PSALMEN VOOR DE GEMEENTE VAN VANDAAG (I)

door ds. P. Groenenberg

1. De waarde van de psalmen

1.1 Over de waarde van de psalmen zouden we kort kunnen zijn: de waarde ervan wordt bepaald door het feit dat God
zelf deze liederen heeft geschreven. De psalmen behoren tot het geïnspireerde Woord van God. Van dat Woord belijden
we dat het 'niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van
Godswege gesproken hebben' (2 Petrus 1,21); vgl. art. 3 NGB). Ook van de psalmen geldt wat de kerk belijdt in art. 5
NGB, dat ze dienen 'om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen'.
Dat geldt van alle psalmen. Ook van de zgn. wraakpsalmen (bijv. Psalm 137).

1.2 De waarde van de psalmen wordt verder bepaald door het kader waarin ze staan: Gods verbond met zijn volk.
Omdat het gaat om Oudtestamentische liederen, staan deze liederen in het kader van het verbond van de oude bedeling.
Dat oude verbond is door Christus vervuld. Die vervulling houdt echter niet in dat we vandaag leven in een totaal ander
verbond. Zowel het oude als het nieuwe verbond vormen samen één verbond: het genadeverbond. Daarom hebben de
psalmen ook voor vandaag veel waarde. De tijden zijn veranderd, maar de God van het verbond niet. En Hij staat centraal
in de psalmen. Ook in de zgn. wraakpsalmen gaat het over Hem.

1.3 De waarde en de betekenis van de psalmen voor de kerk van de nieuwe bedeling, blijkt uit het feit dat psalmdelen in
het Nieuwe Testament vaak worden aangehaald; of dat er indirect naar verwezen wordt. Dat gebeurt meer dan 140 keer.
Ik geef daarvan in het vervolg van deze schets voorbeelden. Daar blijkt dan voldoende uit dat en hoe de psalmen voor ons
vandaag niets aan waarde en betekenis verloren hebben.

1.4 Vragen/opdrachten:
a. Geldt datgene wat gezegd is over de onberijmde psalmen (ze vormen het geïnspireerde Woord van God) in dezelfde

mate voor de berijmde psalmen?
b. Hebben berijmde psalmen meerwaarde boven berijmde andere bijbelgedeelten, zoals we o.a. tegenkomen in ons

Kerkboek (Gz. 7) en in het Liedboek voor de kerken?
c. Hoe blijkt uit Psalm 137 - een wraakpsalm - dat Gods zaak en Gods recht centraal staan?

2. De psalmen in de mond van de mens geworden Zoon van God

2.1 De woorden van de Here Jezus aan het kruis zijn vaak zinspelingen op uitspraken in de psalmen. In het derde
onderdeel zal ik daar aandacht aan geven.
De Here Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde in elk geval één keer zich direct beroepen op een psalm. In Matt. 21,16
citeert hij Psalm 8,3 met het doel de overpriesters en schriftgeleerden de mond te snoeren. De Here confronteert hen met
een voor hen gezaghebbend bijbelwoord uit het Oude testament.
De overpriesters en schriftgeleerden ergeren zich aan kinderen in de tempel die de jubel van Christus' intocht in Jeruzalem
herhalen. De kleintjes noemen Hem 'de Zoon van David'. De grote mensen - in dit geval: overpriesters en schriftgeleerden -
noemen Hem zo niet. Blijkbaar moet Christus het hebben van kindergebrabbel. Jezus attendeert hen op Psalm 8,3: God
bereidt zich lof uit kindermonden. De Here citeert Psalm 8,3 via de Griekse vertaling van het Oude Testament (de
Septuagint).
Het doel van het citeren van deze psalmregel is niet om aan te geven dat alleen de jeugd zorgt voor Gods lof, maar om aan
te geven dat God zelf lof bereidt voor zijn Zoon. En wel uit de mond van kleine kinderen (vgl. J van Bruggen in zijn
commentaar op Matt. 21,12-17).
Christus leert ons dat volgens Psalm 8,3 zijn hemelse Vader van al zijn kinderen houdt en dat Hij in staat is zich lof te
bereiden uit kindermonden, als ouderen Hem door hun gekissebis over kleinigheden die lof niet geven.

2.2 Net vóór zijn sterven, heeft de Here Jezus met zijn discipelen de Pascha-maaltijd gebruikt. Onderdeel van de



Pascha-liturgie is het zingen van de Halleluja-psalmen (Psalm 113-118). Psalm 113 en 114 werden halverwege de maaltijd
gezongen, de anderen aan het eind van de maaltijd. Als in Matt. 26,30 wordt gezegd dat Christus met zijn discipelen naar
de Olijfberg ging 'na de lofzang gezongen te hebben, duidt dat op het zingen van Psalm 115-118.
De Auteur zingt zijn eigen gemaakte liederen. Die liederen krijgen voor Hem op dat moment een diepe betekenis.
Neem Psalm 115:1: 'Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam geef eer'. Dat zingt Christus, terwijl Hij weet dat Hij zo
meteen door God overgeleverd wordt aan folteraars. En toch: uw naam worde geheiligd.
Neem Psalm 117:2. Christus zingt over de macht van Gods goedertierenheid, terwijl Hij weet dat Hij zo meteen moet
bukken onder Gods toorn.
Neem Psalm 118:1. Christus zingt over Gods goedheid, terwijl Hij weet dat zo meteen alleen maar het kwade over Hem
wordt uitgestort.
Neem Psalm 118:5. Christus zingt dat God Hem antwoordt, terwijl Hij weet dat God Hem zo meteen zal verlaten en Hen
geen antwoord geeft.
Neem Psalm 118:17. Christus zingt dat Hij niet zal sterven, terwijl Hij weet dat Hij zo meteen de eeuwige en tijdelijke
dood zal sterven.
Zo krijgen deze hallel-psalmen voor Christus ineens een diepe betekenis.
Dat is uniek.
Toch is het voor ons herkenbaar: in bepaalde situaties krijgen bekende psalmen ineens een enorme diepte en grote
betekenis. Soms zelfs zo dat je psalmen niet mee kunt zingen in de kerk vanwege emoties, terwijl je diezelfde psalmen een
week ervoor 'gewoon' hebt meegezongen.

2.3 Vragen/opdrachten:
a. Bespreek met elkaar Psalm 116 op de wijze zoals hierboven aandacht is gegeven aan Psalm 115, 117 en 118.
b. Herkent u wat hierboven is opgemerkt, namelijk dat psalmen soms ineen een andere betekenis krijgen? Geef zo

mogelijk een voorbeeld.
c. Zou Psalm 8,3 een rol kunnen/mogen spelen in een discussie over 'het kind in de eredienst'?

3. De psalmen in de tijd rond Christus' sterven

3.1 Een belangrijke rol rond het sterven van Christus speelt Psalm 22 (een klaagpsalm). Christus zelf citeert Psalm 22,2 op
het moment waarop zijn lijden een climax bereikt. Hij schreeuwt het uit: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij
verlaten?' (Matt. 27,46). Als David dit zegt in Psalm 22, 2, voelt hij zich door God verlaten vanwege de nare
omstandigheden waarin hij verkeert. Als Christus dit roept aan het kruis, is Hij door God verlaten. Een enorm verschil.
In het citeren van het eerste vers van Psalm 22 door Christus, komt heel deze psalm en al Christus' ellende naar buiten.
Psalm 22 beheerst de hele situatie. Christus beseft dat het niet gaat om details van de psalm, maar om de zware inzet van
Psalm 22. Vandaar dat Hij die inzet citeert.
Ook details van Psalm 22 gaan Hem door het hoofd:
a. als de voorbijgangers Hem lasteren en hun hoofd schudden (Matt. 27,39), is dat vervulling van Psalm 22,8;
b. als de soldaten zijn kleren verdelen door het lot te werpen (Matt. 27,35), is dat vervulling van Psalm 22,19. De

evangelist Johannes geeft zelfs direct aan dat Psalm 22,19 vervuld wordt (Joh. 19,24);
c. als de schriftgeleerden en oudsten spotten (Matt. 27,43), is dat vervulling van Psalm 22,9.
Kortom: Christus weet dat rondom zijn sterven Psalm 22 wordt vervuld. Vandaar zijn schreeuw waarin we Psalm 22,2
horen en in dat vers heel de psalm.
De spot van de omstanders na Christus' uitroep van Godverlatenheid is in het licht van Psalm 22 heel erg. Ze weten wat
Christus bedoelt. Ze weten dat Hij niet Elia roept. Ze weten dat Hij Psalm 22 citeert. Ze hebben zelf immers Psalm 22,9
aangehaald (Mat. 27,43). Ze kennen die psalm. Bewuste, opzettelijk spot.
Psalm 22: voor Christus een psalm om zich te uiten; om al zijn ellende uit te schreeuwen. Daarvoor mogen psalmen ook
dienen: om als Nieuwtestamentische christenen je nood en ellende te verwoorden. Zijn de psalmen niet meer actueel? Kom
nou! Wie tot God bidt, moet zijn nood en ellende kennen (H.C., zondag 45). Wat is er nou mooier die nood en ellende te
verwoorden met woorden van God zelf; met psalmwoorden dus?

3.2 Als Christus sterft, zegt Hij: 'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest'. Christus belijdt dat Hij zijn geest bij Vader
veilig weet in leven en sterven. Christus vervult daarmee wat David zegt in Psalm 31,6. David weet zijn geest (dat is: zijn
leven) veilig bij God. David heeft het dan niet alleen over de situatie na het sterven, maar ook over de tijd van leven: de
Here beschermt zijn geest. Christus heeft de volle betekenis ervan voor ons ontvouwd.



Met de woorden van Psalm 31,6 - vervuld door Christus - mogen wij vandaag ons leven veilig wegleggen bij Vader in de
hemel.

3.3 Het is de vraag of Joh. 19,28.29 vervulling is van Psalm 69,22. Johannes zegt dat door de woorden 'Mij dorst' de
Schrift vervuld wordt (waarschijnlijk denkt Johannes aan Psalm 22,16). Maar wat staat in Joh. 19,29 is anders dan wat we
lezen in Psalm 69,22. Psalm 69,22 tekent in figuurlijke taal de meest grievende bejegening van iemand. Bovendien is daar
het aanbieden van de drank een kwaadwillige daad met verkeerde bedoeling. Joh. 19,29 echter is letterlijk bedoeld en is
niet bedoeld als kwaadaardigheid. Integendeel!
Ik wijs hierop om te voorkomen dat we ons blindelings laten leiden door verwijzingen, die in sommige bijbeluitgaven onder
aan een perikoop staan. Wie zo'n bijbeltje heeft, ontdekt dat bij Psalm 69,22 verwezen wordt naar Joh. 19,29 en bij Joh.
19,29 naar Psalm 69,22. Lees dergelijke verwijzingen altijd kritisch.

3.4 Vragen/opdrachten
a. Zijn er psalmwoorden die in uw leven een belangrijke rol spelen? Zo ja, welke en waarom?
b. Joh. 19,36 is vervulling van Psalm 34,21. Leg uit waarom dat zo is en bespreek welke betekenis Psalm 34,21 in het licht

van de vervulling door Christus heeft voor ons vandaag?
c. Wat betekent het voor u uw leven te leggen in Vaders handen, zoals David en Christus dat deden (zie onder 3.2).


