De Messiaanse Psalmen
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977

De Messiaanse Psalmen zijn de volgende: 2, 8, 16, 22, 34, 35, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 109, 110, 118.
Uit al deze Psalmen (behalve Psalm 72) geven we hierna uittreksels die gekoppeld kunnen worden
aan relevante verzen in het Nieuwe Testament.
De Zoon van God: Ps 2:7 (vgl. Js 42:1); Mt 3:17
Ps 2:7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
Vgl. Js 42:1 Ziet, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, [in Wie] Mijn ziel een
welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht1 de heidenen voortbrengen.
Mt 3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie
Ik Mijn welbehagen heb!
Door kinderen geëerd: Ps 8:3; Mt 21:16
Ps 8:3 Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen2 hebt Gij sterkte3 gegrondvest, om Uw tegenpartijen, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden.
Mt 21:16 En zeiden tot Hem: Hoort Gij [wel], wat dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja;
hebt gij nooit gelezen: Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij [U] lof toebereid?
Alles aan Hem onderworpen: Ps 8:7; Hb 2:8
Ps 8:7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet.
Hb 2:8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zij; doch nu
zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn.
Opgestaan uit de doden: Ps 16:10; Hd 2:31; Mt 28:7
Ps 16:10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de
verderving ziet.
Hd 2:31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel
niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.
Mt 28:7 En gaat haastig heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet,
Hij gaat u voor naar Galiléa, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd.
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Kantt. 4 SV: “Dat is, Hij zal de rechte leer van de zaligheid der mensen, door de predikatie van het heilige Evangelie,
den heidenen voordragen en hen alzo tot zijne gehoorzaamheid en tot hunne zaligheid brengen”.
2
Kantt. 7 SV: “Aan wie God zijn wonderlijke macht, goedheid en voorzienigheid alzo bewijst, dat zij daarvan een
krachtig en onwedersprekelijk bewijs zijn. Waarop de Heere Christus deze woorden gepast heeft, zie Matth. 21:16.
3
Kantt. 8 SV: “Anders, krachtigen, of sterken lof; dat is, lof uwer kracht, of sterkte. Alzo Ps. 29:1; Ps. 96:7
en Ps. 118:14. Verg. Matth. 21:16.
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Door God verlaten op het kruis: Ps 22:2; Mt 27:46; Mk 15:34
Ps 22:2 Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing,
[van] de woorden van mijn brullen?
Mt 27:46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA
SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!
Mk 15:34 En op het negende uur, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOÏ, ELOÏ,
LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij
Mij verlaten?
Uitgelachen aan het kruis: Ps 22:9; Mt 27:43
Ps 22:9 Hij heeft [het] op de HEERE gewenteld, dat Hij hem [nu] uithelpe, dat Hij hem redde,
daar Hij lust aan hem heeft!
Mt 27:43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem [wel] wil; want
Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon
Handen en voeten doorstoken: Psalm 22:17; Jh 20:25-27
Ps 22:17 Want honden hebben mij omsingeld; een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven4.
Jh 20:25-27 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Doch hij
zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het
teken der nagelen, en steek mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen, en Thomas met hen; [en] Jezus kwam, toen de deuren
gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij u! 27 Daarna zeide Hij tot Thomas:
Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en wees
niet ongelovig, maar gelovig.
Het lot geworpen om Zijn kleren: Ps 22:19; Mt 27:35; Lk 23:34; Jh 19:24
Ps 22:19 Zij delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot over mijn gewaad.
Mt 27:35 Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende;
opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door de profeet: Zij hebben Mijn klederen onder
zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.
Lk 23:34 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.
Jh 19:24 Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten,
van wie [die] zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder
zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan.
Geen benen gebroken: Ps 34:21 (vgl. Ex 12:46; Nm 9:12); Jh 19:32,33,36
Ps 34:21 Hij bewaart al zijn beenderen; niet een van die wordt gebroken.
Vgl. Ex 12:46 In een huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niet buiten uit het huis
dragen, en gij zult geen been daaraan breken.
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Kannt. 26 SV: “Dat is, zij hebben mijne handen en voeten doornageld”.
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Vgl. Nm 9:12 Zij zullen daarvan niet overlaten tot de morgen, en zullen daaraan geen been breken; naar alle inzetting van het pascha zullen zij dat houden.
Jh 19:32-33, 36 De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen van de eerste, en van
de andere, die met Hem gekruisigd was; 33 Maar komende tot Jezus, toen zij zagen, dat Hij nu
gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet … 36 Want deze dingen zijn geschied, opdat de
Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden.
Beschuldigd door valse getuigen: Ps 35:11; Mk 14:57
Ps 35:11 Misdadige getuigen staan er op; wat ik niet weet5, eisen zij van mij.
Mk 14:57 En enigen, opstaande, getuigden vals tegen Hem, zeggende: …
Gehaat zonder reden: Ps 35:19; 69:5; Jh 15:25
Ps 35:19 Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken vijanden zijn; [noch]
wenken met de ogen, die mij zonder oorzaak haten.
Ps 69:5 Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren van mijn hoofd; die mij zoeken te
vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden; wat ik niet geroofd
heb, moet ik alsdan teruggeven.
Jh 15:25 Maar [dit geschiedt], opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij
hebben mij zonder oorzaak gehaat.
Behagen in Gods wil: Ps 40:8-9; Hb 10:7
Ps 40:8-9 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. 9 Ik heb lust, o
mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.
Hb 10:7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil
te doen, o God!
Verraden door een vriend: Ps 41:10; Lk 22:47; Jh 13:18
Ps 41:10 Zelfs de man mijns vredes, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen
tegen mij grotelijks opgeheven.
Lk 22:47 En toen Hij nog sprak, ziet daar een schare; en een van de twaalven, die genaamd was
Judas, ging hun voor, en kwam bij Jezus, om Hem te kussen.
Jh 13:18 Ik zeg niet van u allen: Ik weet, wie Ik uitverkoren heb; maar [dit geschiedt], opdat de
Schrift vervuld worde: Die met Mij het brood eet, heeft tegen Mij zijn verzenen opgeheven.
De eeuwige Koning: Ps 45:7; Hb 1:8
Ps 45:7 Uw troon, o God! is eeuwig en altoos; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter der
rechtmatigheid.
Hb 1:8 Maar tot de Zoon [zegt Hij:] Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter van Uw
koninkrijk is een rechte schepter.
Opgestegen naar de hemel: Ps 68:19a; Hd 1:9-11
Ps 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte.
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Kantt. 19 SV: “Dat is, zij leggen mij ten laste, des ik mij niet bewust ben”.
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Hd 1:9-11 En toen Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk
nam Hem weg van hun ogen. 10 En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 11 Die ook zeiden: Gij Galilése mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel,
zal alzo komen, gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.
IJver voor Gods huis: Ps 69:10; Jh 2:17; Rm 15:3
Ps 69:10 Want de ijver van Uw huis heeft mij verteerd; en de smaadheden van hen, die U smaden, zijn op mij gevallen.
Jh 2:17 En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft
mij verslonden.
Rm 15:3 Want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is: De smadingen van hen, die U smaden, zijn op Mij gevallen.
Zure wijn met gal gegeven: Ps 69:22; Mt 27:34
Ps 69:22 Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven; en in mijn dorst hebben zij mij edik6 te
drinken gegeven.
Mt 27:34 Gaven zij Hem te drinken edik6 met gal gemengd; en toen Hij [die] geproefd had, wilde Hij niet drinken.
Zijn verrader werd vervangen: Ps 109:8; Hd 1:20
Ps 109:8 Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt.
Hd 1:20 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen … Een ander neme zijn opzienersambt.
Hij regeert over Zijn vijanden: Ps 110:1; Mt 22:44
Ps 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw
vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
Mt 22:44 De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter [hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten.
Priester in eeuwigheid: Ps 110:4; Hb 5:6
Ps 110:4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.
Hb 5:6 Gelijk Hij ook in een andere [plaats] zegt: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.
Hoeksteen van Gods gebouw: Ps 118:22; Mt 21:42; Mk 12:10; Lk 20:17; Hd 4:11; Rm 9:33.
Ps 118:22 De steen, [die] de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.
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Edik of eek: azijn (Van Dale).
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Mt 21:42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van de Heere is dit geschied,
en het is wonderlijk in onze ogen?
Mk 12:10 Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks.
Lk 20:17 Maar Hij zag hen aan, en zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De steen, die
de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden?
Hd 4:11 Deze is de Steen, Die door u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks
geworden is.
Rm 9:33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een ieder, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
Hij Komt in de naam des HEEREN7: Ps 118:26; Mt 21:9; 23:39; Lk 13:35
Ps 118:26 Gezegend zij hij, die daar komt in de Naam des HEEREN! Wij zegenen u uit het huis
des HEEREN.
Mt 21:9 En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van
David! Gezegend [is] Hij, Die komt in de Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste [hemelen]!
Mt 23:39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend [is]
Hij, Die komt in de Naam des Heeren!
Lk 13:35 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien,
totdat [de tijd] zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend [is] Hij, Die komt in de Naam
des Heeren!

Lees ook:
o De Messiaanse Profetieën: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mesprof.pdf
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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In de grondtekst staat voor ‘de HEERE’ het Tetragrammaton JHWH, oftewel JAHWEH, de Verbondsnaam van God.
De uitdrukking HEERE is een substituut voor het Tetragrammaton en eigenlijk onschriftuurlijk. De Heer Jezus kwam in
de Naam van JAHWEH! (M.V.)
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