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Psalm 22 over de kruisiging 
Zeven verbluffende voorzeggingen 

Bron : https://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Psalm22.pdf  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. 

 
 

 
 

Psalm 22:1-19 
“Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De hinde van de dageraad’. 2 Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammer-
klacht? 3 Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte. 4 
Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. 5 Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij 
hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd. 6 Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U heb-
ben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. 7 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van 
mensen en veracht door het volk. 8 Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen op, zij 
schudden het hoofd en zeggen: 9 Hij heeft zijn zaak aan de HEERE toevertrouwd – laat Die hem be-
vrijden! Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is. 10 U bent het toch Die mij uit de buik hebt 
getrokken, Die mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag. 11 Op U ben ik geworpen 
van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God. 12 Blijf dan niet ver van mij, want 
de nood is nabij; er is immers geen helper. 13 Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van 
Basan hebben mij omsingeld. 14 Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende 
en brullende leeuw. 15 Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen; mijn hart is als 
was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. 16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn 
tong kleeft aan mijn gehemelte; U legt mij in het stof van de dood. 17 Want honden hebben mij om-
singeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten door-
boord. 18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij. 19 Zij 
verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad”. 
 

Psalm 22 werd zo’n 1000 jaar vóór Christus’ kruisiging geschreven en lang voordat 
de Romeinse kruisiging bestond, maar deze Psalm bevat tenminste zeven speci-
fieke profetieën die letterlijk werden vervuld toen de Verlosser stierf aan het kruis: 
1) Het was voorzegd dat Christus zou worden afgescheiden en verlaten door God wegens Zijn hei-
ligheid: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten … Maar U bent heilig” (Psalm 22:2, 4; 
vgl. Mattheüs 27:461). Dit zijn exact de woorden die de Verlosser sprak vanaf het kruis met een 

 
1 “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” 
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luide stem. Hij die tot zonde gemaakt werd voor ons nam onze plaats in en leed voor onze zonden, 
“Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen” (1 Petrus 3:18). 
2) Het was voorzegd dat Christus bespot zou worden. Zie de overeenkomst in taal tussen voorzeg-
ging en vervulling: “Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen op, zij schudden het 
hoofd en zeggen: Hij heeft zijn zaak aan de HEERE toevertrouwd – laat Die hem bevrijden! Laat 
Die hem redden, als Hij hem genegen is” (Psalm 22:8-9). “En evenzo spotten ook de overpriesters, 
samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden: … Hij heeft op God 
vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is” (Mattheüs 27:41, 43). 
3) Het was voorzegd dat het fysische lijden van Christus ondraaglijk zou zijn, uitputtend, met ont-
wrichting, gewelddadige ontregeling van interne organen en ernstige zwakheid (Psalm 22:15, 16a). 
4) Het was voorzegd dat Christus dorst zou lijden (Psalm 22:16b; vgl. Johannes 19:282). 
5) Het was voorzegd dat Christus’ handen en voeten zouden doorboord worden (Psalm 22:17; vgl. 
Johannes 20:25, 27 en Lukas 24:39-403). 
6) Het was voorzegd dat Christus tenminste gedeeltelijk naakt aan het kruis zou hangen met al Zijn 
ribben en beenderen die zichtbaar tegen Zijn huid drukten (Psalm 22:18). 
7) Het was voorzegd dat mensen Zijn kleren zouden verdelen en er het lot over zouden werpen. Ze-
ker, de Romeinse soldaten die dit deden hadden er geen idee van dat zij een oude Hebreeuwse pro-
fetie in vervulling brachten (Psalm 22:19; vgl. Mattheüs 19:23-244).  
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2 “Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: 
Ik heb dorst!” 
3 “Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de 
spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven … Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom 
hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet 
ongelovig, maar gelovig”. Zie ook Lukas 24:39-40: “Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. 
Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. En terwijl Hij dit 
zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien”. 
4 “Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke 
soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één 
geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie 
het zal zijn”. 
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