
Reacties & meningen 
 

Psalmen, een lijn door de eeuwen heen 
 
Onze vraag was: welke psalmen met een lijn naar het Nieuwe Testament spreken u erg aan 
en waarom. Hierop kwamen drie reacties: twee korte en één heel uitgebreide. 
 
In Psalm 23 zie je het hele evangelie van Oude en Nieuwe Testament naar voren komen. Christus 
openbaart Zichzelf als de goede herder. Hij leidt je door het leven in vreugdevolle zaken, maar 
ook in moeilijke en verdrietige zaken. Hij verlaat je niet.  
Je ziet in deze psalm de eeuwige zorg van Vader voor zijn volk. Als je maar blijft luisteren naar 
de stem van de goede herder. Dat betekent ook dat Hij naar jou hoort en voor je zorgt. Leg bij 
Hem je moeiten en zorgen neer, en neem ze niet mee terug als je de last bij Hem hebt neergelegd. 
Zo is deze psalm een lied van geloofsvertrouwen en krijg je een stok in je hand om je levensreis 
te kunnen vervolgen achter je heiland aan, die je een overvloedige dis bereidt, waar je nu al van 
mag genieten.  
In Psalm 130 wordt gesproken over vergeving. De Psalmen 18 en 116: Ik heb God lief.  
Psalm 23 laat het beeld zien van de goede herder waar Jezus zelf over spreekt in het Nieuwe 
Testament.  
En dan vooral Psalm 103 die veel gebruikt wordt bij het avondmaal, dat toch vooral een 
nieuwtestamentische instelling is en waar ook over vergeving wordt gesproken.  
 
Er is een aantal psalmen die mij onmiddellijk aan Christus doen denken. Dat kán komen doordat 
ik zo ben grootgebracht en die psalmen bij bepaalde gelegenheden worden gezongen. Maar het 
kan ook komen door de teksten in het Nieuwe Testament die door Jezus zelf worden aangehaald 
of door schrijvers van de brieven worden geciteerd over Hem. Verder zijn er psalmen die door 
hun inhoud als vanzelf, bijvoorbeeld via Jesaja, een associatie bij me oproepen met de 
Openbaring van Johannes.  
 
Psalmen die verwijzen naar Christus en psalmen die aangehaald worden in het Nieuwe 
Testament  
Psalm 2 verwijst naar het koningschap van Christus, zoals genoemd in Openbaring. Petrus haalt 
verzen uit deze psalm aan in zijn rede in Handelingen 4:25b en 26.  
In Psalm 22 lezen we overeenkomsten met Christus’ eigen woorden aan het kruis en zijn 
verlatenheid. In vers 19 de vooruitwijzing naar het verdelen van zijn kleren en het loten om zijn 
mantel, zoals in de evangeliën beschreven staat. Psalm 24 doet me denken aan de intocht in 
Jeruzalem én aan de wederkomst.  
In de brief aan de Hebreeën wordt Psalm 40:7 en 8 aangehaald.  
Psalm 47 lees ik met de gedachte: Christus is opgevaren, zit op zijn troon en regeert. Hemelvaart 
én toekomstmuziek. Opnieuw in Psalm 98:9 de gedachte aan de wederkomst van Christus.  
Psalm 110 heeft het over het priesterschap van Melchisedek dat terugkomt in Hebreeën.  
En Psalm 118:22 en 23 wordt door Jezus zelf aangehaald in Matteüs 21:42.  
In Psalm 132:11b staat: ‘Een van je nazaten laat ik je troon bestijgen.’ Ik denk dan aan Christus. 
Tot mijn verrassing zag ik in Handelingen 2:30 en 31 het volgende: ‘Maar omdat hij een profeet 
was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou 
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bestijgen, heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het 
dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan.’  
 
Psalmen die ik associeer met teksten of gedeelten uit het Nieuwe Testament  
De Psalmen 42 en 43 versterken in mij het verlangen naar de wederkomst, naar Gods eeuwig 
huis, naar tranen die worden gewist. Geen speciale tekst in het Nieuwe Testament, wel met 
gedachten aan stukken in Openbaring.  
Door heel Psalm 67 heen worden alle volken nadrukkelijk genoemd als naties die God zullen 
leren kennen en die Hem moeten loven.  
Psalm 84 doet verlangen naar eeuwige thuiskomst. Ook: de mussen nestelen bij de altaren van 
God en Christus zegt van Zichzelf, en Hij noemt de vogels en hun nesten, dat Hij geen plek heeft 
om zijn hoofd neer te leggen.  
Psalm 85:11 en 12 doet mij denken aan de tijd dat God alles in allen zal zijn.  
In Psalm 87 dezelfde gedachte als in Psalm 67: uit alle volken kunnen mensen bij het verbond 
met God horen. Helemaal waar geworden door Christus’ offer.  
Psalm 102:26-29 doet me denken aan later, doordat die Gods macht en majesteit laat zien én de 
veiligheid die Hij zijn kinderen belooft.  
De woorden in Psalm 146:7-9 doen denken aan Jesaja (beloften van God voor later), de lofzang 
van Maria, de Bergrede en aan wat Christus tijdens zijn leven gedaan heeft.  
Psalm 150 is voor mij de psalm die laat zien hoe God bezongen wil worden, nu en in zijn 
toekomst. Veel meer kan ik er niet over zeggen, ook al denk ik dan weer aan Openbaring, 
bijvoorbeeld hoofdstuk 15.  


