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Christus’ omgang met de psalmen 
Gijs van den Brink  

lezing CVB symposium 18-09-2010 

 

 

Voor de beantwoording van de vraag hoe Jezus met de psalmen omgaat, kunnen we twee 

wegen bewandelen. 

Eerst zullen we iets zeggen hoe de Joodse gemeenschap in de eerste eeuw met de psalmen 

omging. Jezus maakte hier immers deel van uit. Bij deze ingang moeten we wel het 

voorbehoud maken dat Jezus niet een doorsnee eerste eeuwse Jood was.  

Het is niet uitgesloten dat hij als Messias bepaalde gewoonten afwees of veranderde. 

 

Ten tweede willen we vanuit de plaatsen waar Jezus de psalmen aanhaalt, ingaan op zijn 

specifieke omgang ermee.  

 

De onderliggende gedachte bij dit thema is niet een zuiver historische interesse, maar de 

vraag: hoe mogen wij en kunnen wij als volgelingen van Christus met de psalmen omgaan. 

 

 

JEZUS OMGANG MET DE PSALMEN ALS GELOVIGE JOOD 

 

Jezus heeft met de Joodse gemeenschap psalmen gezongen 

Zo lezen we in Mat.26:30 bij het gebruiken van het Laatste Avondmaal: „Nadat ze de lofzang 

hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg‟ (NBV). 

Het laatste avondmaal was een paschamaaltijd. 

De lofzang was het zgn. kleine Hallel Ps.113-118 

 

Bij de tweede beker werd het eerste deel van het Hallel gezongen (Ps.113-114), aan het einde 

van de Paschamaaltijd het tweede deel (Ps.115-118).  

 

Jezus heeft met de Joodse gemeenschap de psalmen gebeden 

De joden in de eerste eeuw kenden drie vaste gebedstijden: in de morgen, in de middag en de 

avond. Wat baden ze? 

 

In de eerste plaats reciteerden ze de psalmen wanneer ze baden.
1
  

Dit gebeurde zowel in de tempel
2
 als in de synagoge. En zowel gezamenlijk als individueel. 

 

Ten tweede begon elke vrome Jood een gebed met het uitspreken, het reciteren van het 

Shema.  

Deut.6:4-5  „Luister Israël! De HEER is onze God, de HEER is de Enige. U zult de HEER uw 

God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.‟ (WV) 

Het was een vaste gewoonte het Shema in ieder geval elke morgen en elke avond te 

reciteren.
3
 

 

Ten derde werd drie keer per dag het achttien-gebed gebeden.
4
   

                                                             
1 S. McKnight, Praying with the Church (Brewster: Paraclete Press 2006) 44; SBOT 5, 689-690 
2 Mishna, Tamid 7.4 
3 J. Jeremias, The Prayers of Jesus (London: SCM 1967, 19742) 67-69; vgl. comm. SBOT  bij Deut.6:7. 
4 Shemoneh Esreh, achttien zegeningen, ook wel gewoon genoemd ha-tefillah, ‘het gebed’. 
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Het was een lofprijs die bestond uit een heel aantal zegeningen en gebeden. Aan het einde 

van de 1
e
 eeuw waren dit er 18 en zo kreeg het gebed de naam „achttien-gebed‟.

5
 

Aan dit gebed werden persoonlijke gebeden toegevoegd. 

 

Wat deed Jezus? 

Volgde Jezus dit alles slaafs? Wat kunnen we hier bij benadering over zeggen? 

 In plaats van het „achttien-gebed‟ leerde Hij zijn discipelen het „Onze Vader‟. 

 Het Shema noemt Hij het grootste en eerste gebod, maar vult dit aan met „Het tweede 

daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.‟ 

Wat betreft de Psalmen zijn er op het eerste gezicht geen veranderingen.  

Zijn leven was doordrenkt van Psalmwoorden. 

Daar zullen we zo over spreken. 

 

We concluderen met Scot McKnight dat Jezus in zijn gebedsleven progressief is wat betreft 

de Joodse traditie, maar conservatief wat betreft zijn omgang met de Psalmen.
6
 

Het psalter was ook voor Jezus het eerste en voornaamste gebedenboek. 

 

 

JEZUS OMGANG MET DE PSALMEN ALS MESSIAS 

 

We vinden in het Nieuwe Testament ongeveer 3000 citaten uit en toespelingen op het Oude 

Testament
7
, d.w.z. gemiddeld tien op elke pagina van uw Bijbel. Dit toont aan hoe enorm 

sterk het christelijk getuigenis zijn oorsprong en fundament in het OT heeft liggen. 

Het boek Psalmen wordt in het NT van alle oudtestamentische boeken het meest gebruikt, op 

de voet gevolgd door het boek Jesaja. 

De NT-ische editie van Nestle-Aland geeft m.b.t. het boek Psalmen meer dan 400 herkenbare 

toespelingen.
 8

 

 

Maar onze vraag is naar Jezus‟ omgang met de psalmen. En deze hoeft niet gelijk te zijn aan 

bijvoorbeeld Matteüs of Paulus. 

We zullen nu alleen de uitspraken van Jezus zelf nagaan. 

Van de 35 psalmcitaten in de evangeliën komen er 16 van Jezus zelf. 
9
 

                                                             
5
 Jeremias, 69-72 

6
 McKnight , 60 

7 Volgens NA27. 
8 66 psalmplaatsen komen in het NT voor als citaat volgens de criteria van G.L.Archer, Old Testament 
Quotations in the New Testament: A Complete Survey, Chicago: Moody press, 1983. Hiervan komen er 19 in de 
evangeliën voor als citaat, die overigens 35x geciteerd worden  (o.a.vanwege parallel-teksten). 
9 Op 4 plaatsen is volgens NA27 een toespeling (allusion) of verwoording herkenbaar. 
Ps.37:11  in Mat.5:5 
Ps.35:19 of 69:5 in Joh.15:25 
Ps.107:3  in Mat.8:11//Luc.13:29 
Ps.110:1  in Mat.26:64 
Op 12 plaatsen is volgens NA27 sprake van een citaat (quotation, marked or unmarked - wel of niet 
aangegeven): 
Ps.6:9  in Mat.7:23//Luc.13:27 
Ps.8:3  in Mat.21:16 
Ps.22:2  in Mat.27:46//Mar.15:34 
Ps.31:6   in Luc.23:46 
Ps.41:10  in Joh.13:18 
Ps.42:6 en 43:5 in Mat.26:38//Mar.14:34 
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Onderscheid in gebruik van het OT
10

 

Je kunt op allerlei wijzen classificeren in het gebruik van het OT door nieuwtestamentische 

auteurs. Ofwel meer tekstueel, of meer qua methode van citeren of meer inhoudelijk. 

Wij kiezen voor een inhoudelijke classificatie zoals gegeven door W.C. Kaiser
11

, die het 

meest functioneel is voor ons als bijbellezer. 

 

1. Praktisch gebruik: psalmen als taaluiting 

 

Hoe ging Jezus met de psalmen om? 

Ten eerste is er sprake van een praktisch gebruik.  

Van de vijf of zes keer dat dit bij Jezus voorkomt geef ik twee voorbeelden.
12

 

 

„Mijn ziel is zeer bedroefd‟  
(Ps.42:6 en 43:5 in Mat.26:38//Mar.14:34) 

 

In Getsemane zegt Jezus tegen zijn discipelen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe
13

; 

blijft hier en waakt met Mij. (NBG) 

                                                                                                                                                                                             
Ps.62:13  in Mat.16:27 
Ps.82:6  in Joh.10:34 
Ps.104:12 in Mat.13:32/Mar.4:32/Luc.13:19 
Ps.110:1  Mat.22:44//Mar.12:36//Luc.20:42-43 
Ps.118:22-23 Mat.21:42//Mar.12:10-11//Luc.20:17 
Ps.118:26 Mat.23:39//Luc.13:35 
Van de citaten zijn drie tekstplaatsen zeer goed gedocumenteerd in de drievoudige traditie (Mat-Mar-Luc): 
Ps.104:12; Ps.110:1 en Ps.118:22-23. 
Vier tekstplaatsen goed gedocumenteerd in de tweevoudige traditie (2x Mat-Luc en 2x Mat-Mar): Ps.6:9; 
Ps.22:2 ; Ps.42:6 en Ps.118:26. 
Vijf tekstplaatsen gedocumenteerd in één bron, waarvan twee in Johannes, twee in Matteüs en één in Lucas. 
10 Omdat het van de definitie afhangt wanneer een aanhaling een toespeling is of een citaat, maak ik tussen 
beide in het vervolg geen onderscheid. Ik laat nu de categorieën de voortgang van het betoog bepalen. 
11 W.C. Kaiser, The Uses of the Old Testament in the New, Moody Press: Chicago, 1985. 
12 De andere plaatsen zijn: 

 Ps.107:3 in Mat.8:11//Luc.13:29  Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en 
met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel’ (NBV ). Ook hier 
waarschijnlijk geen andere relatie dan overeenkomstig taalgebruik. Want in Ps.107 worden de verlosten 
door God verzameld uit de diaspora, terwijl in de verwoording van Jezus ze zelf zullen komen. Anderen 
denken hier ook aan een theologisch gebruik. *M. Labahn, ‘The Psalms in Q’ in: S. Moyise & M.J.J. Menken, 
The Psalms in the New Testament (London: T&T Clark, 2004) 58]. De verlosten van de Here worden 
verzameld uit alle landen. Dat is de boodschap van Jezus, die hij mede op grond van Ps.107:3 verwoordt. 

 Ps.110:1 in Mat.26:64. Bij Jezus verhoor door de hogepriester wordt gezegd: 63 ‘Ik bezweer u bij de 
levende God,’ hernam de hogepriester, ‘zeg ons, bent u de Christus, de Zoon van God?’ 64 Jezus 
antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de 
rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ (NBV) Ook hier op zich 
alleen sprake van overeenkomstig taalgebruik. Er is te weinig aanleiding om tot een profetisch gebruik van 
Ps.110  te concluderen. Maar omdat Jezus elders (Mat.22:44 par) duidelijk een profetische lezing van deze 
psalm geeft, mogen we dat hier ook veronderstellen. 

 Ps.104:12 in Mat.13:32/Mar.4:32/Luc.13:19. In de gelijkenis van het mosterdzaadje zegt Jezus: ‘Het is 
weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een 
struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’ (NBV). De woorden ‘de vogels van de 
hemel nestelen in zijn takken’ vinden we in Dan.4:21 (LXX, en minder woordelijk ook in Ps.103:12 *LXX+ = 
Ps.104:12). 

13
 Het ‘tot stervens toe’ bedroefd zijn is een zeer sterke uitdrukking en betekent: zo bedroefd dat men liever 

dood zou zijn (vgl. Richt.16:16; 1 Kon.19:4) 
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In het eerste deel van dit vers spreekt Jezus met woorden uit Ps. 42:6,12; 43:5 (LXX). 

Hij gebruikt de woorden van een psalmvers om zijn gemoedstoestand onder woorden te 

brengen.
14

 Het is een voorbeeld van praktisch meditatief gebruik van een psalmwoord. 

Psalmwoorden gebruiken om iets onder woorden te brengen.  

Het is te vergelijken met onze „tale kanaäns‟, die ook bij evangelischen voorkomt, 

bijvoorbeeld wanneer we zeggen dat iemand „in de Heer‟ of „in Christus‟ is. 

 

„In uw handen leg ik mijn geest‟ 

(Ps.31:6 in Luc.23:46 ) 

 

Een tweede voorbeeld is het laatste kruiswoord, dat Lucas weergeeft in Luc.23:46. 

46 En Jezus riep met luide stem: „Vader, in uw handen leg ik mijn geest.‟ Toen hij dat 

gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 

Heel bewust geeft de Here Jezus Zijn levensgeest over in handen van Zijn hemelse Vader. 

Wat Jezus uitspreekt, zijn de woorden van Ps.31:6a.
15

  

Jezus spreekt met een psalmwoord. Bidden met woorden van een psalm, die Hij tot zijn eigen 

gebed maakte. 

 

We zien in deze voorbeelden een praktisch gebruik van een psalmwoord. De psalmen worden 

gebruikt als taaluiting. Het is gebedstaal, „tale kanaans‟ zo u wilt, of bijbels taalgebruik. 

Het is een geestelijke taal om geestelijke zaken te verwoorden.  

Je zou ook kunnen spreken van de vaktaal van het Koninkrijk.  

Er is dus niets mis met het gebruik van de tale kanaäns wanneer we als christenbroeders en 

zusters onder elkaar zijn of wanneer we spreken met God.  

De Here Jezus ging ons hierin voor. 

Hoe zouden we termen als „bekering‟, „heiliging‟ of „tongentaal‟ (glossolalie) in een seculiere 

verwoording moeten uitdrukken? 

 

 

2. Apologetisch gebruik: psalmwoorden gebruiken bij geloofsverantwoording 

 

“Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?‟ 

(Ps.8:3  in Mat.21:16) 

 

Ten tweede is er bij Jezus sprake van een apologetisch gebruik. 

Een voorbeeld hiervan is een gesprek in de tempel volgend op de tempelreiniging.
16

 We lezen 

het verslag van Matteüs in Mat.21:15-16: 

                                                             
14 Wanneer we ervan uitgaan dat bij een citaat ook de context meespreekt (het principe van intertextualiteit, 
zie noot 24), mogen we uit deze woorden van Jezus opmaken dat hij met het citeren van vers 6a zich ook van 
vers 6b bewust is, waarin de vaste hoop doorklinkt (net als Ps. 22: 23-32 zich verbergen achter Ps 22:1). 
Bovendien drukt heel Ps. 42 de benauwdheid uit die voortkomt uit het gescheiden zijn van God en dat is ook 
wat Christus ervaart in Getsemane (en aan het kruis, Matt 27:46). 
15

 Vgl. Ps.31:16! Joden gebruikten de woorden van Ps.31:6 wel als kort avondgebed (vgl. Strack-Billerbeck II, 
269). 
16 Een tweede voorbeeld is de aanhaling van Ps.82:6 in Joh.10:34, waar Jezus zegt: ‘Staat er in uw wet niet 
geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”? Vanwege de complexe wijze om in het evangelie van Johannes 
onderscheid te maken tussen de verwoording van Johannes en van Jezus, laten we de voorbeelden uit dit 
evangelie in deze bijdrage achterwege, maar we vermelden ze wel. 
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De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de 

kinderen in de tempel „Hosanna voor de Zoon van David!‟ roepen, en ze waren hoogst 

verontwaardigd. 

Ze gingen hem vragen: „Hoort u wat ze zeggen?‟ En Jezus antwoordde hun: „Jazeker! Hebt u 

dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied 

laten zingen”?‟ 

De laatste woorden zijn een aanhaling uit Ps.8:3. De geestelijke leiders wilden met hun vraag 

bewerken dat Jezus ofwel zou zeggen niets met de kinderen te maken te hebben, ofwel dat 

Hij Zich verantwoordelijk zou stellen voor deze roep.  

 

Jezus gaf een duidelijk antwoord met de aanhaling van Ps.8(:3).
17

 Als God Zelf de lofprijs 

van kinderen accepteert, dan mogen deze kinderen toch zeker ook de Representant van God, 

de Messias, prijzen! 

Er is hier dus in eerste instantie sprake van een apologetisch gebruik van een psalmwoord. 

 

Maar Ps.8 wordt ook door Paulus (1Kor.15:27; Efez.1:22) en de Hebreeënschrijver (Heb.2:6-

8) uitgelegd met betrekking tot Christus.  

Het is verder ook aannemelijk dat al in het voorchristelijk Jodendom rondom de verwachting 

van de Mensenzoon een eschatologische of messiaanse uitleg van Ps.8 bestond.
18

  

Tegen deze achtergrond kunnen we aannemen dat er ook sprake is van een profetisch gebruik 

van de psalm.  

Jezus zegt dan dat de woorden van deze psalm hier en nu met hem in vervulling gaan. 

Over het profetisch gebruik straks meer.  

 

Eerst een paar woorden over het belang van het apologetisch gebruik van Schriftwoorden in 

het algemeen en de Psalmen in het bijzonder. 

Jezus gebruikt hier een psalmwoord om verantwoording af te leggen van zijn geloof. 

Dit Schriftgebruik is ook voor ons van belang. Laat ik als voorbeeld noemen de identiteit van 

de Schepper, de God van Israël.  

 

Deze God is niet de filosofische god van Spinoza en Einstein en de procestheologie. Die god 

is een onderdeel van de kosmos en is te berekenen. (God dobbelt niet, zei Einstein
19

).  

De God van de psalmen tot wie je kunt en mag spreken, is een persoonlijk God die een relatie 

wil aangaan met ons als bidders. 

En tegenover een evolutionistisch naturalistisch wereldbeeld spreken de Psalmen over het 

karakter van de schepping als het werk van Gods handen waarom wij Hem loven en prijzen. 

 

 

                                                             
17 Het vers wordt niet zomaar lukraak uit het verband gerukt. Weren wijst erop dat in vers 3b dat niet 
geciteerd wordt, sprake is van ‘tegenstanders’ en een ‘wraakzuchtige vijand’. De context speelt hier mee een 
rol. W. Weren, ‘Jesus’ Entry into Jerusalem: Matthew 21.1-17 in the Light of the Hebrew Bible and the 
Septuagint’ in: C.M. Tuckett, ed., The Scriptures in the Gospels (Leuven: Peeters 1997) 138. 
18 F.J.  Moloney, “The Re-Interpretation of Psalm VIII and the Son of Man Debate”, NTS 27 (1981), 656-672. 
W.D.Davies, D.C. Allison, The Gospel according to Saint Matthew , vol. III (ICC, London: T&T Clark 1997/2006) 
142. Davies-Allison merkt verder op met een verwijzing naar 1Kor.15:25-27 en Ef.1:20-22 dat er waarschijnlijk 
een traditie bestond waarin Ps.8 en Ps,110 met elkaar verbonden werden (pg.253 noot 18).   
19 Wat Einstein hiermee bedoelt wordt overduidelijk in een andere uitspraak van hem: ‘De voornaamste bron 
van hedendaagse conflicten tussen de sfeer van de religie en die van de wetenschap ligt in het idee van een 
persoonlijk God’. Aangehaald door J. Haught, Nieuw atheïsme, een kritische reactie op Dawkins, Harris & 
Hitchens (Kampen: Kok 2010) 127. 
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3. Theologisch gebruik: psalmen hebben een boodschap 
 

Ten derde zien we dat Jezus een theologisch gebruik van de psalmen maakt. De psalmen 

hebben een boodschap. Van de zeven voorbeelden wil ik er drie noemen. 

 

‘En de zachtmoedigen zullen het land erven’ 

(Ps.37:11 in Mat.5:5)  

 

In de derde zaligspreking zegt Jezus (Mat.5:5) 

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 

Deze zaligspreking komt overeen met Ps.37:11 („en de zachtmoedigen zullen het land erven‟). 

Jezus gebruikt dit psalmwoord om zijn boodschap te verwoorden. Er is dus sprake van een 

theologisch gebruik van een psalmwoord. 

 

„zal hij iedereen naar zijn werk belonen‟ 
(Ps.62:13 in Mat.16:27) 

 

Een ander voorbeeld is Mat.16:27, waar Jezus zegt: 

Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende 

luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn werk belonen.  

 

De woorden „zal hij iedereen naar zijn werk (lett. daad, werk, enkv.) belonen‟ komen uit 

Ps.62:13 (en Spr.24:12). 

Jezus verwoordt zijn boodschap over het toekomstig oordeel vanuit Ps.62. Er is dus sprake 

van een theologisch gebruik van dit psalmwoord.  

Het zij opgemerkt dat in de psalm God de rechter is die vergeldt. Jezus zegt nu dat hij als de 

Mensenzoon dat oordeel van God zal komen uitvoeren.
20

 
21

 

 

 

„Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?‟ 

(Ps.22:2 in Mat.27:46//Mar.15:34) 

 

Als derde voorbeeld het kruiswoord uit Mat.27:46. 

Mat 27:46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 

„Eli, Eli, lema sabachtani?‟ Dat wil zeggen: „Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij 

verlaten?‟ 

Op het dieptepunt van de weg, die Hij moest gaan, drukte Jezus Zijn leed uit met de 

beginwoorden van Psalm 22 (vs.2), de lijdenspsalm, die Jezus als een gebed uitspreekt. 

Tot zover is er sprake van een praktisch gebruik: bidden met een psalmwoord. 

 

                                                             
20 Vgl. Mat.13:41-43; 25:31-46; Hand.10:42; 17:31. 
21 Een vergelijkbaar voorbeeld hebben we in Mat.7:23//Luc.13:27, waar Ps.6:9  wordt aangehaald. 
‘En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’ 
(NBG).  Jezus wijst de valse profeten af met een citaat uit Ps.6:9 als werkers der wetteloosheid. In deze psalm 
roept de dichter in zijn lijden zijn tegenstanders op om bij hem uit de buurt te gaan, omdat God het voor hem 
heeft opgenomen. Zo zal Hij ook tegenover hen staan, hield Jezus nu Zijn hoorders heel nadrukkelijk voor (‘Ik 
zeg u’, vgl. vs.25). Als werkers van ongerechtigheid zullen zij voor Hem moeten wijken, zoals ze ook voor de 
Here moeten wijken. Jezus treedt op als Gods Plaatsvervanger bij het oordeel. Er is ook hier sprake van een 
theologisch gebruik van de boodschap van Ps.6:9. 
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Maar we mogen ervan uitgaan dat Jezus, die gewoon was met de joodse gemeenschap de 

psalmen te bidden, de context van de psalm kende. 

Kesich houdt het zelfs voor mogelijk dat Hij de rest van de psalm ook heeft uitgesproken, 

maar met een zachte stem, waarvan het geluid in de chaotische context van de kruisiging 

verloren ging.
22

 

Imstone Brewer heeft aangetoond dat de schriftgeleerden van vóór 70 n.Chr. bij de keuze van 

een citaat ook de context lieten meewegen.
23

 Dit gebruik is ook in het NT op meerdere 

plaatsen aantoonbaar.
24

 

 

Wanneer we de context van psalm 22 meewegen, was zijn schreeuw geen uitroep van 

wanhoop. 

Het betreft dan woorden van iemand die rechtvaardig leed en toch nog vertrouwde op de 

bescherming van God („Mijn God, Mijn God‟) en ook verlossing verwachtte, zoals 

beschreven in de verzen 23 en 25 van psalm 22.  

Wanneer Jezus met het uitspreken van het eerste vers de hele psalm in gedachte heeft, is hier 

sprake van een theologisch gebruik van Ps.22 en is zelfs een messiaanse lezing waarschijnlijk. 

Daarover straks meer.  

Het lijden van de rechtvaardige loopt uit op verlossing door God.  

 

Ook voor ons is een theologische lezing van de psalmen van belang. De psalmen hebben een 

boodschap. 

Ik wil een paar belangrijke thema‟s noemen:
25

 

 Het Messiaanse koningschap 

 De waarde van lofprijzing, maar ook de waarde van klagen en rouwen. 

 De Here God als enige schuilplaats 

 Gods goedertierenheid, Zijn waarheid, Zijn gerechtigheid 

Hoe zou het Evangelie eruit zien zonder deze kernwaarden? 

 

                                                             
22 V. Kesich, The First Day of the New Creation, Crestwood, 1982, p56-57. Aangehaald door Davies-Allison. 
23

 D.I. Brewer, Techniques and Assumptions in Jewish Exegesis before 70 CE, Tübingen: Mohr 1992]. Het betreft 
een promotie onderzoek aan de universiteit van Cambridge en het boek werd uitgegeven in de serie Texte und 
Studien zum Antiken Judentum 30 onder redactie van Martin Hengel en Peter Schäffer. 
Vooronderstellingen van de interpretatie methode van de schriftgeleerden van vóór 70 zijn als volgt: 
   1. De Schrift wordt beschouwd als een wetstekst, geschreven door God 
   2. De nomologische benadering gaat uit van een goddelijke wetgever, dus tegenstrijdigheden zijn 
ondenkbaar. De Schrift spreekt zichzelf niet tegen. 
   3. Elk onderdeel van de schrift is belangrijk 
   4. De Schrift wordt uitgelegd in zijn context 
   5. De Schrift heeft geen diepere of verborgen betekenis. 
   6. Er is slechts één correcte tekstvorm. Of de tekst, óf de variant is juist, niet beide. 
24 G. van den Brink, ‘Citaten in de brief aan de Hebreeën’, Hebreeën – Judas, SBNT 9 (Veenendaal: CVB, 1984) 
859-871. De waardering van de context bij een citaat is ook bekend als litterair fenomeen: intertextualiteit. 
Voor het Nieuwe Testament  is dit in Nederland in diverse publicaties uitgewerkt door prof. Dr. W.J.C. Weren 
uit Tilburg.  W. Weren, Intertextualiteit en Bijbel, Kampen: Kok, 1993. De meest recente uitgave waarin deze 
litteraire vorm als exegetische methode wordt toegepast is: H.J. Inkelaar, Conflict on Wisdom. The Role of 
Scripture in 1 Corinthians 1-4. Tilburg: Ridderprint BV, 2010. Voor een overzicht van de recente status van het 
onderzoek naar intertextualiteit, zie pg. 29-42. 
25 Zie SBOT 7, 15-19. 
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4. Profetisch-typologisch gebruik: psalmen getuigen van de Messias 

 

Ten vierde en tot slot vinden we bij Jezus een profetisch-typologisch gebruik van de psalmen 

ofwel de messiaanse lezing.
26

 

 

Als eerste voorbeeld wil ik de aanhaling van Ps.110 noemen.  

(Ps.110:1 in Mat.22:44//Mar.12:36//Luc.20:42-43) 

 

In Mat.22:44 zegt Jezus: 

“De Heer sprak tot mijn Heer: „Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je 

voeten heb gelegd.‟” En vraagt vervolgens:  Als David Hem Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn 

zoon zijn? 

 

In gesprek met de schriftgeleerden en Farizeeën brengt Jezus de identiteit van de Messias ter 

sprake. 

De schriftgeleerden en farizeeën zeggen dat de messias de Zoon van David is (Mat.22:42 

par.).  

Dat is (hoewel onvolledig) juist. Met deze karakterisering legden zij sterk de nadruk op de 

nationale en politieke betekenis van de Messias. 

 

Jezus legt hen dan een vraag voor vanuit Ps.110:1.  

Ten eerste gaat hij er met de joodse traditie van uit dat David de auteur is van Ps.110 (zoals 

het opschrift meldt). 

Als de psalm voor de koning is gemaakt, is de eerste „Heer‟ God en de tweede „heer‟ de 

koning.  

Maar wanneer men er met het opschrift en de joodse traditie vanuit gaat dat David de auteur 

is, dan lijkt dit anders te liggen. Dan zou het bij de tweede „Heer‟ toch om een meerdere van 

David moeten gaan? Om iemand die „heer‟ is ten opzichte van de bestaande koningen. 

Ten tweede interpreteert Jezus de psalm messiaans. 

Er bestaan ook Joodse messiaanse interpretaties van de psalm, maar er is discussie over of 

deze voorchristelijk zijn.
27

 Waarschijnlijk was Jezus de eerste die een duidelijke messiaanse 

interpretatie gaf (zoals Fitzmyer suggereert).
28

 

 

De schijnbare tegenstrijdigheid is duidelijk: hoe kan de Messias tegelijk Davids Zoon en zijn 

Here zijn?  

Jezus wilde hun hiermee duidelijk maken dat de Messias niet alleen een nationale, politieke, 

aardse bediening heeft in de lijn van David.  

                                                             
26

 Voorbeelden uit het evangelie naar Johannes vinden we in: 

 Joh.15:25 (aanhaling van Ps.69:5 (35:19). ‘Maar het woord dat in hun wet geschreven staat moest in 
vervulling gaan:  Ze hebben Mij gehaat zonder reden.’ Het citaat komt nergens voor in exact dezelfde 
verwoording. Meestal denkt men aan Ps.69:5 of aan 35:19, maar ook 109:3 en 119:161 worden genoemd. 
We hebben hier te maken met een veel voorkomende frase uit de psalmen. 

 Joh.13:18  (aanhaling van Ps.41:10) . ‘Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in 
de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.”  

27 R. Watts, ‘The Psalms in Mark’s Gospel’, in: S. Moyise & M.J.J. Menken, The Psalms in the New Testament 
(London: T&T Clark, 2004)  36-38. Davies-Allison, III, 254, noot 23. J.Fitzmyer, The Gospel According to Luke X-
XXIV (Anchor Bible, Doubleday: New York 1985) 1311. 
28

 Ps.110 wordt in christelijke bronnen vaak aangehaald, bv. door Matteüs (Mat.26:64), Paulus (1Kor.15:25) en 
de Hebreeënschrijver (Heb.8:1). 
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Hij heeft ook een hemelse, goddelijke oorsprong en roeping, wat blijkt uit het woord „Heer‟.  

De Messias is ook de hemelse mens, de Mensenzoon
29

.  

Het is evident dat Jezus hier over zichzelf spreekt en daarmee hebben we hier een profetisch 

gebruik van de psalm.  

 

De Farizeeën konden Jezus op Zijn vraag geen antwoord geven, meldt Matteüs.
30

 

 

Klacht over Jeruzalem 

Ps.118:26 in Mat.23:39//Luc.13:35 

 

Als tweede voorbeeld noemen we twee aanhalingen uit Ps.118. 

Een paar dagen voor zijn dood spreekt Jezus uitziende over Jeruzalem de bekende woorden: 

 

Jeruzalem, Jeruzalem, … hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, 

zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. 

Kijk, uw huis blijft onbewoond achter. Want Ik zeg u: vanaf nu zult u Me niet meer zien, tot 

het moment waarop u zegt:  Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.‟ (WV) 

 

De laatste zin, Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer, is een aanhaling uit 

Ps.118:26. 

Jezus kondigt Zijn vertrek aan, waarvan hij zegt dat het samenhangt met het vertrek van God 

uit de tempel, en de verwoesting van tempel en stad. 

Maar er blijft ook een hoop! 

De oordeelstijd voor het volk zal duren tot het ogenblik, waarop zij tegen Hem zeggen: 

„Gezegend Hij die komt in de naam van de Here‟.  

Hierbij zinspeelt Jezus op Zijn wederkomst; dan zullen zij Hem als hun Messias 

verwelkomen met de woorden uit Ps.118:26.  

We zijn hier getuige van een profetische messiaanse lezing van Ps.118. 

 

De steen die de bouwers afkeurden 

(Ps.118:22(-23) in Mat.21:42//Mar.12:10-11//Luc.20:17)  

 

De andere keer dat Jezus Ps.118 aanhaalt, is in de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters 

(Mt.21:33-46) 

De gelijkenis verhaalt dat de wijnbouwers de zoon van de eigenaar doden en dan wordt 

gezegd dat de eigenaar de wijngaard aan anderen zal geven.  

En dan haalt Jezus voor zijn hoorders een woord uit Ps.118 aan om dit op hen en op zichzelf 

toe te passen. Hij citeert vers 22(-23).
31

  

42 „Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: 

“De steen die de bouwers afkeurden 

is de hoeksteen geworden. 

[Dankzij de Heer is dit gebeurd, 

wonderbaarlijk is het om te zien].” 

                                                             
29 Vergelijk Matt.26:63-64, waar Jezus ook Ps.110:1 en Dan.7:13 combineert.   
30

 Er zijn hier trouwens wel mogelijke antwoorden. Wanneer we uitgaan van een historische context van de 
psalm , moeten we aannemen dat in vers 1 een profeet aan het woord is die een Woord van de Here 
overbrengt aan koning David (‘mijn heer’). Zie uitleg SBOT 8. 
31 Een aanhaling die ook de eerste christenen gebruikten. Petrus citeerde deze tekst toen hij en Johannes voor 
de Hoge Raad stonden (Hand.4:11) en eveneens in zijn eerste brief (1 Petr.2:7). Vgl. Barn.6:2; Handelingen van 
Petrus 8:24. 
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In de psalm wordt van de koning gezegd dat hij is als de steen die bij de bouw van de tempel 

door de bouwlieden
32

  was afgekeurd , maar later de hoeksteen, de belangrijkste steen, is 

geworden. 

Zo zal ook Hij, zegt Jezus, door de leiders en het volk verworpen en zelfs gedood worden 

(vgl. vs.7,8), maar door God in ere hersteld worden.  

Er is sprake van een theologisch gebruik van de psalm.  

Maar omdat Jezus in de „klacht over Jeruzalem‟ blijk geeft deze psalm profetisch te lezen 

(Mat.23:39 par.) en ook de apostelen deze verzen messiaans hebben geïnterpreteerd, neem ik 

aan dat Jezus ook hier de psalm profetisch heeft gelezen en uitgelegd.
 33

  

 

De Here God zal Jezus rechtvaardigen en door Zijn opstanding zal Hij de hoeksteen van de 

nieuwe tempel worden, de messiaanse gemeenschap (vgl. Mat.16:18; Ef.2:20).  

 

Lijnen naar vandaag 

De messiaanse lezing wijst op een profetisch gebruik, of liever een profetisch-typologische 

lezing van de psalmen.  

De zgn. Messiaanse psalmen spreken over een ideaal Davidisch koningschap, wat in Jezus tot 

vervulling komt. Deze psalmen leren ons wie Christus is. 

We kunnen stellen dat de Messiaanse psalmen (met name Ps.22, 110 en 118) invloed gehad 

hebben op de vorming van het messiaanse zelfbewustzijn van Jezus. 

Of zoals de Duitsers het beter en mooier zeggen het „Hoheitsbewusstsein‟ van Jezus. 

 

Maar deze psalmen spreken niet alleen over de identiteit van de Messias, maar ook over de 

identiteit van het messiaanse volk, de messiaanse gemeenschap, de volgelingen van Christus. 

Deze psalmen leren ons christenen wie wij zijn „in Christus‟. 

Dit is heel erg mooi onder woorden gebracht door Dietrich Bonhoeffer in zijn boekje „Das 

Gebetbuch der Bibel.‟
34

 

 

 

RESUMEREND 

 

Wanneer we resumeren hoe Jezus met de psalmen omging kunnen we het volgende zeggen: 

 Er is 6 keer sprake van een praktisch gebruik, waarbij hij spreekt en bidt met woorden 

uit de psalmen. 

 Er is 2 keer sprake van een apologetisch gebruik, waarbij hij een psalmwoord gebruikt 

om een tegenstander van repliek te dienen. 

 Er is 7 keer sprake van een theologisch gebruik, waarbij Jezus zijn boodschap 

verwoordt of beargumenteert met psalmwoorden. 

 En er is 7 keer sprake van een profetisch-typologisch gebruik, waarbij hij zegt of 

duidelijk veronderstelt dat een psalmwoord met Hem in vervulling gaat. 

 

De vijf categorieën die Kaiser onderscheidt bij nieuwtestamentische auteurs komen alle vijf 

bij Jezus al voor, zij het dat we geen onderscheid hebben gemaakt tussen profetisch en 

typologisch gebruik. 

                                                             
32 Hieronder verstonden de Joden in figuurlijke zin de Joodse leiders, CD 8.3, Strack-Billerbeck II, 876. 
33 Ook de Joodse traditie kent een toepassing van Ps.118:22 m.b.t de Messias, maar deze toepassing is van een 
vrij late datum. Strack-Billerbeck I, 875-876. 
34 Nederlandse uitgave: D. Bonhoeffer, Het gebedenboek van de bijbel, De Heraut: Nijmegen 1969. 
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Een messiaanse lezing van een psalm heeft namelijk veel overeenkomst met een typologisch 

gebruik.
35

 Het verschil is voornamelijk een kwestie van definities van termen. 

 

DE MESSIAANSE LEZING 

 

Een profetische of messiaanse lezing van de psalmen is voor een lezer in de 21
e
 eeuw het 

meest problematisch. Ik wil er daarom iets meer over zeggen. 

 

Een profetische lezing van de psalmen is voor Christus en de apostelen evident.  

In Luc.24:25,44 zegt Jezus tegen de Emmaüsgangers, 

NBV „Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, 

bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.‟ 

 

We zien dit ook expliciet verwoord in Hand.2:25-31 waar Petrus zegt dat David in Ps.16 (:8-

11) over de Messias sprak: „David zegt immers over Hem …. 

En in Hand13:35-37, waar Paulus zegt dat Ps.2 en Ps.16 getuigen van de opstanding van 

Jezus. 

David wordt gezien als een profeet die heeft gezegd wat er met de Messias zal gebeuren.
36

 

Hoe is men tot deze interpretatie gekomen? En kunnen en mogen wij deze interpretatie 

overnemen? 

 

DE SCANDINAVISCHE SCHOOL 

 

We hebben aan de messiaanse psalmen in een excurs in SBOT8 uitvoerig aandacht besteed.  

Hier wil ik graag de visie van de Scandinavische school nog eens voor het voetlicht brengen. 

Geleerden als Engnell, Mowinckel en Ringren hebben in de 20
e
 eeuw veel over het 

koningschap in Israël geschreven. We hoeven niet mee te gaan met al hun cultische 

conclusies (voor een deel gebaseerd op de Umwelt), wanneer we de waarde van hun 

bevindingen erkennen. 

 

Helmer Ringren wijst op een aantal psalmen die handelen over de koning die door de mensen 

wordt veracht en vernederd, maar door God wordt verhoogd.
37

  

Het betreft een negental psalmen, o.a. de psalmen 22, 69 en 118.
38

 Men heeft deze 

koningspsalmen ook wel „Knecht‑des‑Heren‑psalmen' genoemd.
39

  

Ze worden gekarakteriseerd door het thema `door de dood tot het leven'. Er zijn minstens 

zeven kenmerken die telkens terugkeren: 

   1. De koning is in de macht van de dood 

   2. Hij wordt omgeven door vijanden 

                                                             
35 Goppelt in zijn klassieke werk hierover typeert typologie als volgt: Een typologie legt verband tussen 
gebeurtenissen, personen of dingen in verschillende perioden van de geschiedenis. De historische feiten 
worden als typen gezien van toekomstige en grotere feiten. Typologie bevat altijd een overeenkomst in type 
en antitype als ook een toename in belangrijkheid. L. Goppelt, Typos. Die typologische Deutung des Alten 
Testaments im Neuen, Gütersloh 1939. 
36 M.J.J. Menken, ‘The Psalms in Mathhew’s Gospel’ in: S. Moyise & M.J.J. Menken, The Psalms in the New 
Testament (London: T&T Clark, 2004)  76-77. 
37 H. Ringgren, Israelite Religion, D. Green, vert. (3e dr., London 1974) 235-238. 
38 H. Ringgren, a.w., 235-236. Het is vooral de Scandinavische wetenschap geweest, die het cultische aspect 
van deze categorie koningspsalmen heeft aangegeven. Ringren noemt in dit verband Ps. 18, 22, 69, 71, 86, 88, 
116, 118 en het danklied van Hizkia in Jes.38. 
39 I. Engnell, Studies in Divine Kingship (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1943) 176. 
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   3. Hij wordt veracht en bespot 

   4. God redt hem en geeft hem leven 

   5. Hij zal zijn redding verkondigen aan de „grote gemeente' of aan de komende generaties 

   6. Hij is een knecht van de Here 

   7. De hulp komt in de morgen. 

De profeet Jesaja geeft aan dat dit koningsideaal tot vervulling zal komen in de lijdende 

Knecht des Heren (Jes.52:13‑53:12). 

 

De structuur van het Psalmboek versterkt de messiaanse uitleg van deze psalmen.
40

  

De weergave van de verwachtingen rondom het koningschap in Israël zoals zojuist geschetst, 

biedt een verklaring voor de wijze waarop Christus en de apostelen de psalmen lazen.
41

  

Dit karakter van de ideale messiaanse koning heeft de identiteit en de boodschap van de Here 

Jezus diepgaand beïnvloed.  

 

 

 

                                                             
40 SBOT 7, 857-867. 
41

 Zie ook de bespreking van 14 Messiaanse citaten in Hebreeën: G. van den Brink, SBNT 9, Excurs 2, ‘Citaten in 
de brief aan de Hebreeën’. 
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