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Hugo Bouter 

De Messiaanse psalmen 
Inleiding en overzicht 

  

Psalmen 
 

 

Inleiding 

Gods Woord is een onuitputbare bron, en de psalmen vormen een goudmijn 
doordat het hele spectrum van menselijke gevoelens en ervaringen erin ter sprake 
komt. De hoogten en diepten van het menselijk bestaan worden hier op een 
geestelijke, gelovige wijze tot uitdrukking gebracht. In die zin houden de psalmen 
ons telkens weer een spiegel voor, en kunnen wij van harte instemmen met de 
lofzangen van Asaf, David, Etan, Heman, Mozes, de Korachieten en andere 
geïnspireerde dichters aan wie wij deze liederen te danken hebben.  

Nu kan dit echter ook aanleiding tot misverstand geven, als men het onderscheid 
tussen het Oude en Nieuwe Testament, tussen de bedeling van de wet en die van 
de genade uit het oog verliest (vgl. Rom. 6:14). De ervaringen van de psalmdichters 
weerspiegelen niet de rijkdom aan nieuwtestamentische zegeningen, zoals bijv. het 
kindschap en het zoonschap van de christen, de kennis van de Vadernaam, de 
verzegeling met de Heilige Geest en de blijvende inwoning van de Geest (vgl. Ps. 
51:13), alsmede onze positie in Christus in de hemelse gewesten. Het verschil in 
bedeling komt het duidelijkst naar voren in de zgn. wraakpsalmen, die pas weer 
volledig toepasbaar zullen zijn na de opname van de gemeente, zoals blijkt uit de 
bede van de zielen onder het altaar in Openbaring 6:9-11. De geest van genade en 
vergeving, van voorbede en zelfs liefde voor vijanden is echter karakteristiek voor 
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de genadetijd waarin wij nu leven (Matt. 5:38-48; Rom. 12:14, 17-21; 1 Petr. 2:19-
23; 3:9).  

Een bijzonder aspect van de psalmen moet hier nog genoemd worden, nl. het 
Messiaanse karakter ervan. De psalmdichters hebben evenals de profeten getuigd 
van het lijden van Christus en van de heerlijkheden daarna (1 Petr. 1:11). Toen de 
opgestane Heer aan Zijn discipelen verscheen, opende Hij hun verstand, opdat zij 
de Schriften verstonden. En Hij onderwees hun de dingen die over Hem geschreven 
stonden ‘in de wet van Mozes en in de profeten en psalmen’ (Luk. 24:44-48). Het 
overzicht van Messiaanse psalmen dat hieronder volgt, geeft een globale indruk 
van de passages die toen mogelijk aan de orde zijn geweest. Het gaat om 
voorzeggingen aangaande het lijden en sterven van Christus, maar ook ten aanzien 
van Zijn opstanding en verheerlijking aan Gods rechterhand in de hemel, Zijn 
wederkomst in macht en majesteit, Zijn glorieuze regering in het komende 
Vrederijk etc. Dat laatste is de heerlijke toekomst, waarnaar ook wij als leden van 
de gemeente van Christus mogen uitzien, omdat wij als hemelse heiligen eveneens 
met Christus zullen regeren. Laat de overdenking van deze dingen ertoe bijdragen 
dat onze Heer Jezus Christus ook als de Messiaanse Koning groter en heerlijker voor 
ons zal worden. 

Overzicht 

Onderwerp Psalm N.T. verwijzingen 

Verworpen door de 
volken 

2:1-2 Hand. 4:25-28 

Zoonschap op aarde 2:7 Hebr. 1:5 

Heerschappij over de 
volken 

2:8-9; 22:29; 72 Openb. 19:11v.; 20:4 

Palmzondag 8:3 Matt. 21:16 

Opstanding 16:10-11 Hand. 2:25-28 

Godverlatenheid 22:2 Matt. 27:46; Marc. 15:34 

Reine mensheid 22:10-11 Luk. 1:35; 2:40, 52 

Gekweld door dorst 22:16; 69:22 Matt. 27:48; Joh. 19:28-29 
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Handen en voeten 
doorboord 

22:17 Joh. 19:37 

Kleding verdeeld 22:19 Matt. 27:35; Joh. 19:24 

De Goede Herder 23 Joh. 10; 18:9 

Hemelvaart 24:7-8; 68:19; 110:1 Hand. 2:34-35; Ef. 4:8 

Zijn geest in Gods hand 31:6 Luk. 23:46 

Geen been gebroken 34:21 Joh. 19:36 

Het volmaakte Offer 40:7-9 Hebr. 10:5-7 

Verraden door Judas 41:10; 69:26; 109:8 Joh. 13:18; Hand. 1:20 

Godheid van Christus 45:7-8; 102:26-28 Hebr. 1:8-12 

Tempelreiniging 69:10 Joh. 2:17 

Eeuwig koningschap 72:17; 89:37-38 Openb. 11:15; 21:1-8 

Koninklijke geboorte 89:4-5 Matt. 1 

Bewaard in verzoeking 91:11-12 Matt. 4:6; Luk. 4:10-11 

Eeuwig priesterschap 110:4 Hebr. 5:6; 6:20; 7:17, 21 

Wederkomst 110:5-7 Matt. 22:44; Openb. 14:14 

Hoeksteen 118:22 Hand. 4:11-12; 1 Petr. 2:7 

Gegeseld door Pilatus 129:3 Matt. 27:26 
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