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De psalmen getuigen van De Christus!

2/23/2020

U onderzoekt de Schriften, want U denkt daardoor eeuwig leven te hebben, 
en die zijn het die van Mij getuigen…
(Joh.5:39).

…En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de 
Schriften over Hem geschreven was (Luk.24:27).

Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen ik nog bij U was, dat alles vervuld
moest worden wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de 
Profeten en in de Psalmen (Luk.24:44).



De psalmen getuigen van De Christus!

2/23/2020

Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij…U zult Uw Heilige
niet overgeven om ontbinding te zien…
Het is mij toegestaan om over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen
dat hij en gestorven en begraven is…
Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen
had…de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten….
Hand.2:25-31 (Psalm 16)



De psalmen getuigen van De Christus!

2/23/2020

“Christus is de grote Voorzanger. Wij mogen zachtjes meezingen!”

→ Christus ging de weg van Zijn volk Israel als eerste(ling) 1kor.15

→ Het volk zal volgen (op 2000 el?) Joz.1

→ Ook wij zijn de weg gegaan door dood en opstanding (met Hem!) Kol.3:1



De Psalmen: ‘Het verhaal’ van de Christus!

2/23/2020



De Psalmen: ‘Het verhaal’ van de Christus!

2/23/2020

Psalm Thora ‘Onderwerp’

Boek 1 1-41 Genesis Wording (mens)

Boek 2 42-72 Exodus Israël als volk

Boek 3 73-89 Leviticus Het heilgdom

Boek 4 90-106 Numeri De aarde / beloofde land

Boek 5 107-150 Deuteronomium Bevrijding / verlossing

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor 
eeuwig (psalm 107:1)



Psalm 138 volgt op 137

2/23/2020

Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij aan Sion 
dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daarbinnen zijn 
(Psalm 137:1,2).

Directe aanleiding in Psalmen:
Volk is in ballingschap en hebben de harp aan de wilgen gehangen 
→ volk is hopeloos en kan geen liederen zingen!
→ Weent als het aan Sion denkt



De Psalmen:

2/23/2020

[Een psalm] van David. Ik zal U loven met heel mijn hart, in de 
tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U psalmen zingen (Psalm 138:1).

van óf aan de Geliefde 



De Psalmen:

2/23/2020

[Een psalm] van David. Ik zal U loven met heel mijn hart, in de 
tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U psalmen zingen (Psalm 138:1).

Zamar: Zingen, prijzen, muziek maken (snarenspel)



: zonen van de Israëlieten: Q (LXX) Zonen van God
Vgl. Dan. 10:13: vorst van Perzie ;Dan. 10:20: vorst van Griekenland

→ Uiteindelijk beërft de Heere alle volken (ps.82:9)

In de tegenwoordigheid van goden

2/23/2020

[Een psalm] van David. Ik zal U loven met heel mijn hart, in de 
tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U psalmen zingen (Psalm 138:1).

Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij 
Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken 
vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten.
Want het deel van de HEERE is Zijn volk. Jacob is het gebied dat Zijn eigendom 
is (Deut.32:8,9).



In de tegenwoordigheid van goden

2/23/2020

[Een psalm] van David. Ik zal U loven met heel mijn hart, in de 
tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U psalmen zingen (Psalm 138:1).

vgl.
Ps. 82: de vergadering der goden.
Job 1:6,2,1; De zonen Gods maken hun opwachting bij de Heere (Olympus?)



Psalm 138:2

2/23/2020

Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw 
goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw 
belofte groot gemaakt (Psalm 138:2).

‘Het volk huilt als het denkt aan Sion…
De David zal zich buigen naar het paleis!



Psalm 138:2

2/23/2020

Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw 
goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw 
belofte groot gemaakt (Psalm 138:2).

Goedertierenheid: OT 246x (meer dan de helft in psalmen)
Gunst, onverdiende goedheid, trouw (in relatie)

Gods goedertierenheid:
- Vult de aarde (ps. 33:5; ps.119:64)
- Reikt tot de hemel (ps. 36:6; 57:11)
- Is wereldwijd (ps. 98)



Psalm 138:2

2/23/2020

Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw 
goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw 
belofte groot gemaakt (Psalm 138:2).

‘want U hebt uw woorden groter gemaakt dan uw naam’
God heeft door Zijn beloften waar te maken zijn eerdere 
openbaringen (Naam) overtroffen.



2/23/2020

Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt [met] kracht 
in mijn ziel (Psalm 138:3).

Psalm 138:3



Psalm 138:4

2/23/2020

Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE, wanneer zij de woorden uit 
Uw mond gehoord hebben (Psalm 138:4).



De Psalm 138:5

2/23/2020

Zij zullen zingen van de wegen van de HEERE, want de heerlijkheid van de 
HEERE is groot (Psalm 138:5).



De Psalm 138:6

2/23/2020

Want de HEERE is verheven; toch ziet Hij om naar de nederige, maar de 
hoogmoedige kent Hij van verre (Psalm 138:6).

Vgl. Jes 57:15! Hij maakt levend. Dat is Zijn werk!



Psalm 138:7

2/23/2020

Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw 
hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij  (Psalm 
138:7).

Vgl Jes.41:10 Ik sterk u, Ik help u, ik ondersteun u, met Mijn 
rechterhand die gerechtigheid werkt



Psalm 138:8

2/23/2020

De HEERE zal [Zijn werk] voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is 
voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los (Psalm 138:8).

De Heere zal voltooien:
- De Heere bouwt Zijn huis
- Zie, ik kom om uw wil te doen, o God (Heb.10:5-10)
- Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh.1:29)
- De vervallen hut van David weer opbouwen (Hand.15:16)
- De boekrol openen (Opb.5:1-5)
- Alles nieuw maken (Opb.21:5)
- De laatste vijand teniet doen (1Kor.15:26)



Psalm 138:8

2/23/2020

De HEERE zal [Zijn werk] voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is 
voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los (Psalm 138:8).

De Heere zal voltooien:

- Fil. 1:6       Hij is in u een goed werk begonnen!
- Ef.1:22,23 Het lichaam is de vervulling van Hem die alles in allen vervult.
- Ef.4:16 Van Hem uit….verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van 

zichzelf in de liefde… 
- ....
- ….
- ….


