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DE PSALMEN VOOR DE GEMEENTE VAN VANDAAG (II)

In het eerste artikel gaven we vooral aandacht aan citaten uit het Psalmboek rond de tijd van het leven van Christus op
aarde. Iemand kan zeggen dat daaruit nog niet de betekenis van de psalmen blijkt voor de kerk van vandaag. Daarom
geven we in dit tweede artikel aandacht aan psalmcitaten in het boek Handelingen en de Nieuwtestamentische brieven. Dan
blijkt dat ook de kerk na Pinksteren haar psalmen kende en gebruikte.

1. De psalmen in Handelingen

1.1 In het boek Handelingen - we zitten dan al in de periode rond en na Pinksteren - vinden we ook een aantal citaten uit
de Psalmen.
Ik geef een paar voorbeelden uit de tijd na Pinksteren.
Petrus citeert in zijn pinksterpreek (Hand. 2,25-28) een gedeelte uit Psalm 16 (vers 8-10). In Psalm 16 belijdt David dat
hij zich veilig weet bij de Here. Eén van de redenen van die veiligheid noemt hij in vers 10. De Here geeft Davids leven niet
over aan het dodenrijk en David zal geen kennismaken met het graf door erin neer te dalen. Natuurlijk zijn deze woorden
niet absoluut: David belijdt zijn geloofsvertrouwen dat de Here hem zal redden uit gevaren en dat hij niet zal sterven,
voordat hij zijn levenstaak heeft volbracht.
Dat David toch spreekt in absolute termen, geeft aan dat hij verder denkt dan aan zijn eigen leven en situatie. Uit Hand.
2,30 kunnen we concluderen dat David zich ervan bewust is dat datgene wat hij zegt, in absolute zin vervuld wordt door
zijn beloofde grote zoon, Jezus Christus. Petrus zegt in zijn pinksterpreek dat de woorden van Psalm 16 vervuld zijn in en
door de opstanding van Christus die nu zijn Geest heeft uitgestort.
Ook de apostel Paulus laat horen dat Christus' opstanding vervulling is van Psalm 16,10 (Hand. 13,35).
In datzelfde hoofdstuk Hand. 13 wordt in vers 23 Psalm 2,7 geciteerd. Psalm 2,7 gaat in vervulling in en door Christus'
opstanding. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat Psalm 2 een psalm is die direct betrekking heeft op Christus. David wilde met deze psalm
het volk doen uitzien naar een koning die beantwoordt aan het in de psalm geschetste beeld. Psalm 2 slaat dan dus niet op
David zelf of op een andere Oudtestamentische theocratische koning, maar rechtstreeks op Christus (zie voor bredere
argumentatie J. van Bruggen, Het lezen van de bijbel (hoofdstuk 3.7).

1.2 Bekend is ook Psalm 118,22 die door Petrus wordt aangehaald in Hand. 4,11. Christus, die de hoeksteen is, wordt
door bouwlieden afgekeurd: niet geschikt voor de bouw van een huis. Maar God keurt die steen wel goed.
Christus als hoeksteen. Dat wijst op drie dingen:
a. Hij is de grondsteen (het fundament): op Hem rust Gods bouwwerk;
b. Hij is de steen aan de vier hoeken van het gebouw: aan Hem heeft Gods bouwwerk vorm en richting te danken;
c. Hij is de gevel- of sluitsteen: in Hem komt Gods bouwwerk tot voltooiing.
Psalm 118,22 wordt in dezelfde betekenis ook aangehaald in Matt. 21,42, Marc. 12,10.11; Luc. 20,17 en 1 Petr. 2,7.
Blijkbaar zijn de psalmen ook voor de pinkstergemeente actueel en waardevol.

1.3 Vragen/opdrachten
a. Hoe wordt Christus als hoeksteen afgekeurd door moderne theologen? 
b. Denkt u bij het zingen van psalm 118:8 (berijmd) alleen aan moderne theologen of ook aan uzelf? Keurt u Hem ook wel

eens af als hoeksteen?

2. De psalmen in Romeinen 15 en Hebreeën 1

2.1 In Rom. 15,1-13 spreekt de apostel Paulus over de manier waarop sterken en zwakken met elkaar moeten omgaan in
de gemeente. Bij 'sterken' en 'zwakken' denkt Paulus in elk geval aan christenen uit joden en heidenen. Dat blijkt hieruit dat
hij wijst op het voorbeeld van Christus die gekomen is om besnedenen en onbesnedenen te redden (vers 8 en 9).
Dat doel van Christus' werk op aarde wordt door Paulus gezien als vervulling van wat in het Oude Testament al is
voorzegd. Ook in het boek van de Psalmen. Geciteerd worden Psalm 18,50 (in vers 9) en Psalm 117:1 (in vers 11). In die
psalmen wordt al geprofeteerd van de komst van heidenen tot het heil.



In de weergegeven citaten zit een opklimming. Via het citaat van Psalm 18,50 wordt aangegeven dat God onder heidenen
geprezen zal worden. Er zullen dingen gebeuren die ook onder heidenen vreugde geven. Daarmee is nog niet gezegd dat
heidenen zelf delen in het heil.
Dat laatste wordt wel gezegd via een citaat van Deut. 32,43 (vers 10).
En dan - in vers 11 - citeert Paulus Psalm 117,1. Alle volken worden dan opgeroepen de Here te prijzen: joden en
heidenen.

Paulus vermaant de gemeente van Rome met woorden uit o.m. de psalmen eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar
het voorbeeld van Christus.
Psalmen niet actueel voor de Nieuwtestamentische gemeente? Rom. 15 laat het tegendeel horen!

2.2 Hebr. 1 gaat over de heerlijke positie van Christus. Hij staat boven de engelen. Die positie van Christus wordt al
aangeduid in het Oude Testament. Ook in de psalmen. Dat laat de schrijver van de Hebreeënbrief horen door een aantal
psalmen te citeren: Psalm 2,7 (vers 5); Psalm 104,4 (vers 7); Psalm 45,7.8 (vers 8 en 9); Psalm 102,26-28 (vers 10-12)
en Psalm 110,1 (vers 13). De ruimte ontbreekt nu om al deze citaten te bespreken, maar de lezer begrijpt dat de psalmen
grote betekenis hebben voor de christenen en de gemeente van de nieuwe bedeling.

2.3 Vragen/opdrachten
a. Hebben de in Rom. 15 aangehaalde psalmverzen ook vandaag nog betekenis ten aanzien van de manier waarop we met

verschillen omgaan in de kerk?
b. In 4.1 heb ik gezegd dat het citaat van Psalm 2,7 in Hand. 13,33 in verband wordt gebracht met Christus' opstanding?

Is dat ook het geval in Hebr. 1,5 waar ook Psalm 2,7 wordt geciteerd?

3. De actualiteit van de psalmen

3.1 Omdat de Psalmen Gods Woord zijn, zijn ze sowieso actueel voor alle tijden en plaatsen.

3.2 God zelf laat horen dat de psalmen voor vandaag actueel zijn doordat Hij de kerk van de nieuwe bedeling onderwijst
via psalmwoorden. Denk aan de vele psalmcitaten in het Nieuwe Testament.

3.3 Uit het feit dat niet alle psalmen in het Nieuwe Testament geciteerd worden, mag niet afgeleid worden dat slechts een
deel van de psalmen actueel zijn voor vandaag.

3.4 Het zou een enorme verarming zijn als het zingen van psalmen verdrongen zou worden door het zingen van die
E&R-liederen of gezangen die niet getypeerd kunnen worden als bijbelliederen.

3.5 Vragen/opdrachten
a. De opmerkingen onder 6.1-6.4 zijn soort conclusies. U kunt die ook gebruiken als stellingen waarover u met elkaar

discussieert.
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