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Psalm 42 en 43
Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen,

alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God;

wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?

Psalm 42 : 2-3

Ad Leeuwenhage
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Psalm 42
1 Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
2 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot 

U, o God!
3 Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en 

voor Gods aangezicht verschijnen?
4 Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij 

zeggen: Waar is uw God?
5 Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan 

onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreug-
degezang en lof, onder de feesthoudende menigte.

6 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want 
ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts.

7 O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het 
land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte.

8 De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw ba-
ren en Uw golven zijn over mij heengegaan.

9 Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts 
zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.

10 Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik 
in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij 
den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God?

12 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, 
want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aange-
zichts, en mijn God.

Psalm 43
1 Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoe-

dertieren volk, van den man des bedrogs en des onrechts.
2 Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga 

ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?
3 Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den 

berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;
4 En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, 

en U met de harp love, o God, mijn God!
5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, 

want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aange-
zichts, en mijn God.
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Psalm 42 en Psalm 43

Deze twee Psalmen horen bij elkaar. 
Psalm 43 heeft geen titel en de structuur van Psalm 42 zet zich voort in 
Psalm 43:

A Psalm 42:1-4 Roep:  Een schreeuw vanuit de verte (ballingschap)
   
 B Psalm 42:5 Hoop:  Ik herinner Mij; Ik gedenk

  C Psalm 42:6 Vraag: Waarom word Ik nedergeworpen?
   
	 	 	 	 Loflied
 

A Psalm 42:7-8 Roep: Een schreeuw vanuit de verte (ballingschap)

 B Psalm 42:9 Hoop: Jehovah zal bevelen

  C Psalm 42:10-12 Vraag: Waarom word Ik nedergeworpen?

	 	 	 	 Loflied	

A Psalm 43:1-2 Roep: Een schreeuw vanuit de verte (ballingschap)

 B Psalm 43:3-4 Hoop: Ik zal gaan in gehoorzaamheid

  C Psalm 43:5 Vraag: Waarom word Ik nedergeworpen? 

	 	 	 	 Loflied

U weet dat heel de Schrift, en dus ook de Psalmen, christocentrisch zijn.
De inhoud van de Psalmen spreekt over de HEERE Jezus Christus.
De Psalmen zijn in de Hebreeuwse Bijbel onderverdeeld in 5 bijbelboeken.
Deze 5 bijbelboeken der Psalmen komen overeen met de vijf boeken van 
Mozes.
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Psalm     1 t/m  Psalm   41 komen overeen met Genesis
Psalm   42 t/m  Psalm   72 komen overeen met Exodus
Psalm   73 t/m  Psalm   89 komen overeen met Leviticus
Psalm   90 t/m  Psalm 106 komen overeen met Numeri
Psalm 107 t/m  Psalm 150 komen overeen met Deuteronomium

Psalm 42 is de eerste Psalm van het tweede bijbelboek der Psalmen en komt 
overeen met het 2e bijbelboek: Exodus.
Exodus spreekt over de uittocht uit Egypte.
De periode waarin Egypte verlaten wordt.
Typologisch gezien en toegepast op de gelovigen in onze bedeling, komt 
men buiten de maatschappij en buiten de legerplaats te staan en is men 
op weg gegaan naar het beloofde land, namelijk op weg gegaan naar het 
hemels Kanaän.

Een ruwe schets van de inhoud van de eerst vijf bijbelboeken, correspon-
derend met een ruwe schets van de inhoud van de vijf boeken der Psalmen, 
ziet er als volgt uit:

In het 1e bijbelboek Genesis, staat de natuurlijke mens centraal.
In het 1e boek der Psalmen (Psalm1 t/m Psalm 41), staat de Zoon des men-
sen centraal.

In het 2e bijbelboek Exodus, staat het volk Israël en haar verlossing centraal.
Het begint dan ook met een roepstem, vanuit diepe ellende en verdrukking.
Er wordt ons een beschrijving gegeven over het lijden en de verdrukking 
van Gods volk Israël.
Tevens wordt hierin vermeld, hoe de HEERE het volk Israël verlost en hoe 
Hij hen leidt naar het beloofde land Kanaän.
Ook het 2e boek der Psalmen (Psalm 42 t/m Psalm 72) begint met een 
roepstem, vanuit diepe ellende en verdrukking.
De Gelovige (de Voorste van het volk) (de Zoon des mensen, de mens 
Jezus) roept tot de HEERE om verlossing.
Deze Gelovige is nog ver verwijderd van het beloofde land en nog ver 
verwijderd van een eeuwig en blijvend Heiligdom.
Maar wij zien dat de HEERE het gebed van deze Gelovige verhoort, want 
Hij verlost Hem en leidt Hem als de Eerste, samen met allen Die van deze 
Gelovige zijn, naar het beloofde hemelse land.
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Het 3e bijbelboek Leviticus heeft het Heiligdom en de offeranden als 
onderwerp.
Ook het 3e boek der Psalmen (Psalm 73 t/m Psalm 89) spreekt over Gods 
raadsbesluiten met betrekking tot het nieuwe eeuwige Heiligdom en de 
daarbij	behorende	offeranden.

In het 4e bijbelboek Numeri, staat het volk Israël centraal, ronddwalend 
in de woestijn.
Het volk Israël werd bijna zelf een woestijn, door haar ongehoorzaamheid, 
namelijk haar ongeloof.
Het volk Israël wordt in het bijbelboek Numeri dan ook opgeroepen om de 
rust in te gaan, om zo Gods zegen te ontvangen.
Het 4e boek der Psalmen (Psalm 90 t/m Psalm 106) zegt dan ook dat het 
volk Israël de rust zál ingaan en Gods Zegen zál ontvangen, alléén op grond 
van geloof.

In het 5e bijbelboek Deuteronomium, staat het Woord van God centraal.
In het 5e boek der Psalmen (Psalm 107 t/m Psalm 150), staat opnieuw het 
Woord van God centraal en zeker in Psalm 119, die geen ander onderwerp 
heeft dan het Woord van God.

Psalm 42 en Psalm 43

Wie deze twee psalmen heeft geschreven, wordt ons hier niet vermeld, 
maar ik denk dat dit de woorden zijn van koning David.
En ook déze woorden van David, kunnen gelegd worden in de mond van 
de HEERE Jezus Christus.
David, de gezalfde des HEEREN, werd vervolgd en met de dood bedreigd 
door koning Saul.
Saul, die een type is van een leven onder de wet. (De wet ís een bediening 
des doods.)
Saul = lwav = 30.6.1.300 = sheoel = dodenrijk
David werd vervolgd door Saul, die een type is van de wet en de dood.
Instrumenten, wapenen, waar Satan zich van bedient.
Ook déze 2 psalmen spreken in bijzonderheid over de HEERE Jezus Christus.
De HEERE Jezus, de Zone Davids, werd ook vervolgd door degenen die 
onder de wet leefden en degene die het geweld des doods had (de overste 
dezer wereld), zocht Hem ook te doden.
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De HEERE Jezus ging daarom uit, buiten de legerplaats, maar ook daar 
zocht men Hem te doden.
Hij is dan ook gekruisigd, buiten de legerplaats.
Ook Zijn begraving, opstanding en hemelvaart vonden plaats buiten de 
legerplaats.

Nogmaals:
De profetische woorden van de psalmist, zijn de woorden van de HEERE 
Jezus Christus Zelf.

:1 Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder (tot; aan) de 
zonen van Korach. 

:1 Onderwijzing = lykvm = 30.10.20.300.40 = Maskiel
  = vanwege  voorzicht; inzicht
   onderwijs dat verstandig maakt
   verstandig op grond van en in Gods Woord
 Opperzangmeester = xcn = 8.90.50 = Netsach
  =  overwinnaar; aandrijver; toonaangever;
   voortdrijven; aanmoedigen; toezichthouder;
   opziener; getrouwe; geduriglijk; altoos
   zoals onze Overste Leidsman (Hebreeën 12:1 e.v.)
   zoals de getrouwe Hogepriester (Hebreeën 3:1 e.v.) 
 Zonen van Korach = xrq = 8.200.100
  = naakt; onopgesmukt; kaal zijn
   iets wat in de wereld niets voorstelt

 Het onderwijs vanuit de Schrift is in de eerste plaats van toepassing 
op de opperzangmeester zelf.

 Deze opperzangmeester (= aanmoedigen; eeuwig getrouwe; opziener; 
overste leidsman) is namelijk de uitbeelding van de HEERE Jezus 
Christus Zelf. Hij heeft eerst Zelf gehoorzaamheid moeten leren, uit 
hetgeen Hij heeft geleden.

 Sinds Zijn opstanding is Hij de Eerstgeborene van de nieuwe Schepping 
en als Hogepriester leert Hij ons het lied van het Nieuwe Verbond der 
genade, omdat wij Zijn priesters zijn.  

 Hebreeën 5:7-9:
 Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, 
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Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen 
geofferd	hebbende,	en	verhoord	zijnde	uit	de	vreze.	Hoewel	Hij	de	
Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij 
heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam 
zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.

 Hebreeën 2:17-18:
 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij 

een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die 
bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in 
hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die 
verzocht worden, te hulp komen. 

 Hebreeën 2:10-12:
 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken 

alle dingen zijn, dat Hij, vele zonen tot de heerlijkheid leidende, den 
Oversten Leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Want 
en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; 
om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen. 
Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; in het 
midden der Gemeente zal Ik U lofzingen. 

 Hebreeën 13:12-15:
 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou 

heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot Hem uitgaan 
buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Want wij hebben 
hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons 
dan	door	Hem	altijd	Gode	opofferen	een	offerande	des	lofs,	dat	is,	de	
vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.

Nogmaals:
Deze twee psalmen zijn eerst van toepassing op de HEERE Jezus Christus Zelf.
De woorden van deze psalmen worden eerst in de mond gelegd van de 
HEERE Jezus Christus en vervolgens in de mond van allen, die Hem 
geloven.

:2  Gelijk een hert schreeuwt naar waterstromen, alzo schreeuwt Mijn 
ziel tot U, o God! 
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:2 Enkele oorzaken waardoor de psalmist verlangt naar water:
 de psalmist kan van dit water maar niet genoeg krijgen en dus verlangt 

Hij naar meer…
 de psalmist dreigt het aardse leven te verliezen…
 er is gebrek aan water…
 rivieren en waterbeken zijn uitgedroogd…
 hij wordt achtervolgd en opgejaagd door vijanden, die Hem willen 

doden…

 Zoals David, de gezalfde des HEEREN,  in ballingschap kwam, omdat 
hij als een dier opgejaagd en achtervolgd werd door koning Saul (type 
van een leven onder de wet).

 Ook de Zone Davids, de HEERE Jezus Christus, werd achtervolgd 
door degenen die onder de wet waren en ook zij zochten Hem te 
doden.

 Het enige waar de HEERE Jezus tijdens Zijn ballingschap en vreemde-
lingschap op aarde, intens naar verlangde, was de gemeenschap met 
Zijn hemelse Vader.

 De gemeenschap met en in het Woord Zijns Vaders.

:2 Hert = lya = 30.10.1 = ajil = ram = mannelijk hert
   hlya = 5.30.10.1 = ajilah = hinde
    = in ieder geval een dier, dat zich buiten de leger-
        plaats bevindt, en in vrijheid leeft  
 Schreeuwt =  gra = 3.200.70 = arag = smachten; intens verlangen
 Dit woord komt ook voor in:    

 Joël 1:20:
 Ook schreeuwt elk beest des velds tot U; want de waterstromen zijn 

uitgedroogd, en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd.
 De grazige weiden zijn tot woestijn (= rbdm = 200.2.4.40 = midbar, 

medabar = woestijn) geworden, vanwege het ontbreken van water, 
dat is Woord van God. (rbd m = 200.2.4  40 = me dabar = vanwege 
het Woord.)

 Waterstromen = wateren verzamelen zich
   wateren vergaderen zich tot één rivier
 Rivieren, stromen en beken zijn een type van levend water, de uit-

beelding van het levende Woord van God.
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 Schreeuwt =  gr[ = arag= 3.200.70 = smachten; intens verlangen naar
 Mijn ziel = yvpn = nepheshi = 10.300.80.50 = ik; ikzelf; heel mijn wezen
    = met alles wat ik denk, en zie en doe
        in heel mijn levenswandel
    = mijn ziel; ik; mijn beenderen (:11) 
 Ziel =  vpn = nephesh = 300.80.50 = 430
    = 430 is de periode van vreemdelingschap
        (Exodus 12:40-41)
    = het leven in afwachting van het ingaan in het
       land der belofte

:3 Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; 
 Wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?

:3 Mijn ziel = yvpn = nepheshi = ik; mijzelf; heel Mijn wezen
        met alles wat in mij is verlang Ik zo intens 
        naar U, o God
             met heel Mijn Wezen, verlang Ik naar Uw Water,
       Uw Woord en Leven
       Ik verlang naar de gemeenschap met
       de levende God
 Dorst = hamc = 5.1.40.90 = tzamah
 Want buiten de Levende God, is er geen Leven! 

 Wanneer zal Mijn ballingschap en vreemdelingschap voorbij zijn?
 Wanneer zal Ik lichamelijk Uw Heiligdom ingaan?
 Wanneer zal Ik lichamelijk verschijnen voor het aangezicht des HEEREN?
 Wanneer zal Ik lichamelijk het Huis des HEEREN ingaan?

 Antwoord: Na de weg van dood en Opstanding!

 Psalm 63:1-5:
 Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. 
 O God! Gij zijt Mijn God! Ik zoek U in den dageraad; 
 Mijn ziel (= vpn) dorst naar U; Mijn vlees (= rvb) verlangt naar U, 

in het land (= Kanaän; de schepping), dor en mat, zonder water.
 Voorwaar, Ik heb U in het Heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterk-

heid en Uw eer; 
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 Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; Mijn lippen zouden 
U prijzen. 

 Alzo zou Ik U loven in mijn leven; In Uw Naam zou Ik mijn handen 
opheffen.

 En zoals de HEERE Jezus Christus dorst had naar water, en dus naar 
het Woord Gods, zo zou elk mens dorstig zijn naar het Woord van 
God.

 Jesaja 55:1-6:
 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, 

komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn 
en melk! 

 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw 
arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar 
Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. 

 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven; want 
Ik zal met u een eeuwig Verbond maken, en u geven de gewisse 
weldadigheden van David. 

 Ziet, Ik heb Hem tot  Getuige der volken gegeven, De Vorst en gebieder 
der volken.

 Ziet, Gij zult een volk roepen, dat Gij niet kendet, en het volk, dat U 
niet kende, zal tot U lopen, om des HEEREN uws Gods wil, en om des 
Heiligen Israëls wil, want Hij heeft U verheerlijkt. 

 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij 
nabij is.

 Johannes 7:37-38:
 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus 

en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 
 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des Levenden 

Waters zullen uit zijn buik vloeien. 

 Openbenbaring 22:17:
 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! 
 En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. 

 De HEERE roept ons op, om net zo begerig te zijn als Hij, om ook onze 
dorst te lessen met en in het Woord van God. 
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 Daardoor zouden ook wij weten en met de ogen des geloofs zien en 
doorzien, het Wie, het wat, het hoe en het waarom.

 Want onze stoffelijke ogen zien niet, maar onze ogen des geloofs wel. 

 Een voorbeeld hiervan:
 Hebreeën 2:8-10:
 Alle dingen hebt Gij onder Zijn voeten onderworpen. Want daarin, 

dat Hij Hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, 
dat Hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat Hem 
alle dingen onderworpen zijn; 

 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig 
minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, 
opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. 

 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken 
alle dingen zijn, dat Hij, vele zonen tot de heerlijkheid leidende, den 
oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen.

 
:4 Mijn tranen zijn Mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag 

tot Mij zeggen: Waar is Uw God?

:4 Spijs = mxl = 40.8.30 = lechem = brood; strijd
 Tranen = h[md = 5.70.40.4 = damah = vloeistof; schreien; wenen 
    = wat in Mij is; Mijn gevoelsleven
      Mijn emoties zoeken een uitweg
 Mijn verstand zegt volkomen anders, maar Mijn emoties kan Ik niet 

bedwingen en Mijn tranen zeggen dag en nacht tot Mij: Waar is Uw 
God?

 Ook degenen die buiten Mijn leven staan, zeggen: Waar is Uw God?
 De HEERE Jezus had groot verdriet over het ongeloof van Zijn tijd-

genoten

 Psalm 6:7-9:
 Ik ben moede van Mijn zuchten; Ik doe Mijn bed den gansen nacht 

zwemmen; Ik doornat Mijn bedstede met Mijn tranen. 
 Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is veroud, vanwege al Mijn 

tegenpartijders. 
 Wijkt van Mij, al gij werkers der ongerechtigheid; want de HEERE 

heeft de stem Mijns geweens gehoord.
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 Jeremia 9:1-2:
 Och, dat Mijn hoofd water ware, en Mijn oog een springader van 

tranen! zo zou Ik dag en nacht bewenen de verslagenen van de dochter 
Mijns volks. 

 Och, dat Ik in de woestijn een herberg der wandelaars had, zo zou Ik 
Mijn volk verlaten, en van hen trekken; want zij zijn allen overspelers, 
een trouweloze hoop.

 Psalm 126:4-6:
 O HEERE! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden 

(dat is onze vernedering). 
 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. 
 Die het Zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; 

maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn 
schoven.

 2 Korinthe 2:4:
 Want ik heb ulieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten, 

met vele tranen geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, 
maar opdat gij de liefde zoudt verstaan, die ik overvloediglijk tot u 
heb.

:4 Degenen die Mij bespotten zeggen : Waar is Uw God?
  : Waarom helpt God u niet? 

 Psalm 22:8-9:
 Allen die Mij zien, bespotten Mij; zij steken de lip uit, zij schudden het 

hoofd, zeggende: Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij Hem 
nu uithelpe, dat Hij Hem redde, dewijl Hij lust aan Hem heeft! 

:5 Maar Ik gedenk daaraan, en stort Mijn ziel uit in Mij, omdat Ik placht 
heen te gaan onder de schare; Met hen te treden naar Gods Huis, 
met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende 
menigte. 

:5 Mijn gedachten gaan uit naar het werk wat Ik na Mijn opstanding zal 
doen in het verborgene.
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 Ik zal dan uitstorten, wat in Mijzelf is (= kpv = shaphak).
 Zoals: Mijn bloed; beenderen; water; leven; olie; Geest.

 Want Ik ga heen (= rb[ = abar) naar de overzijde (dat is de hemel) 
met een grote schare. 

 Schare = ks = 20.60 = sak = verborgen; afgezonderd; hut; tabernakel
       (Psalm 27:5; Psalm 76:3; Amos 9:11)
 Treden = hdd =  Ik ga langzaam (gedurende 2000 jaar) met hen in het 

    Huis Gods (Jesaja 38:15)
     met een geroep van blijdschap
	 	 	 	 	 tot	een	offerande	des	lofs	=	belijdenis
     In het midden van een feestvierende menigte
     (optrekken naar de tempel) 

 Hebreeën 13:15:
	 Laat	ons	dan	door	Hem	altijd	Gode	opofferen	een	offerande	des	lofs,	

dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.

:5 Ik gedenk dááraan…
 En daar zouden wij óók aan gedenken!

 2 Korinthe 4:17 – 2 Korinthe 5:1:
 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons 

een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; Omdat wij 
niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet 
ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die 
men niet ziet, zijn eeuwig. Want wij weten, dat, zo ons aardse huis 
dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben; 
Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

 Dus:
:6 Wat buigt gij U neder, o Mijn ziel! en zijt onrustig in Mij? 
 Hoop op God, want Ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns 

aangezichts. 

:6 Wat = hm = waarom; hoe; hoezeer
 Waarom zouden wij onrustig zijn, en gebukt gaan onder het aardse leven?
 Want wij hebben Goddelijk Leven en zijn geplaatst in de hemel!



14

 Het is de Geestelijke strijd van elke gelovige.
 Er is altijd de strijd, tussen dat wat je ziet, ervaart, hetgeen op je 

afkomt en dat wat je weet en gelooft, vanuit het Woord van God.

 Hebreeën 11:1:
 Het geloof nu is de vaste grond der dingen die men hoopt, en een 

bewijs der zaken, die men (nog) niet ziet.

 Dus zouden wij doen, hetgeen de Psalmist zelf ook doet, namelijk:
:6 Ik hoop op God, want Ik zal Hem nog loven voor de verlossingen 

Zijns aangezichts.

:6 Hoop op God = wacht op God;
  =  verwacht het van de HEERE uw God
 Loven =  lofzingen (als vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden)
 Verlossing = Joshuah = Jehovah is redding; verlossing; Heiland

 Het aangezicht Gods is de HEERE Jezus (Joshuah) Christus.
 De aanwezigheid en tegenwoordigheid van God, is de HEERE Jezus 

(Joshuah) Christus.
 Wij danken God, voor de Verlossing die in Christus Jezus (Joshuah) is.

:7 O Mijn God! Mijn ziel buigt zich neder in Mij, daarom gedenk Ik Uwer 
uit het Land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte. 

:7 O Mijn God.
 Mijn ziel buigt zich in Mij = In onderwerping en aanbidding, buig Ik 

Mij voor U neder.
 Mijn gedachten gaan uit naar U, de God van het Land Kanaän.

 Of: 
 Ik ga in gehoorzaamheid de weg van vernedering, vervloeking en dood.
 Want: 
 Jordaan = afdalen
 Hermon = gewijd aan; bestemd tot; vervloeking
 Gebergte mitzar = klein; gering; nietig
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:8 De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al 
Uw baren en Uw golven zijn over Mij heengegaan. 

:8 Afgrond tot afgrond = tohoem
  Afgrond = mwht = 40.6.5.400 = diepe diepte; type van het dodenrijk
    = satan, die ook zelf straks in de afgrond geworpen
       zal worden
 Woestheid = wht = 6.5.400 = tohoe = vanwege een oordeel van God
 Baren = rbvm = 200.2.300.40 = mishbar = vernietigen; breken
 Golven = lg = 30.3 = gal = rollen
 Joden en heidenen mogen de HEERE Jezus gekruisigd hebben, omdat 

zij willige instrumenten zijn geweest in de hand van satan…
 Maar de HEERE Jezus zegt:
  Het zijn Uw watergoten, en Uw baren, en Uw golven geweest, die 

over Mij heengingen.
 Het was de eis van Uw Woord der wet, die over Mij kwam.

 Jona 2:2-7:
 En hij zeide: Ik riep uit Mijn benauwdheid tot den HEERE, en Hij 

antwoordde Mij; uit den buik des grafs schreide Ik, en Gij hoordet 
Mijn stem. 

 Want Gij had Mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en 
de stroom omving Mij; al Uw baren en Uw golven gingen over Mij 
henen. 

 En Ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal Ik den 
tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen. 

 De wateren hadden Mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving 
Mij; het wier was aan  Mijn hoofd gebonden. 

 Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen; de grendelen der 
aarde waren om Mij henen in eeuwigheid; maar Gij hebt Mijn Leven 
uit het verderf opgevoerd, o HEERE, Mijn God! 

 Als Mijn ziel in Mij overstelpt was, dacht Ik aan den HEERE, en Mijn 
gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid.

:9 Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des 
nachts zal Zijn lied bij Mij zijn; het gebed tot den God Mijns levens. 

:9 Des daags gebiedt de HEERE Zijn goedertierenheid = goedheid; genade.
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 Des nachts zal Zijn Lied bij Mij zijn.
 Mijn gebed zal zijn tot de God van Mijn Leven.
 Dag en nacht leefde Ik in gemeenschap met de God Mijns Levens.

:10 Ik zal zeggen tot God, Mijn Steenrots! 
 Waarom vergeet Gij Mij? Waarom ga Ik in het zwart, vanwege des 

vijands onderdrukking? 

:10 De HEERE Jezus mag dan enkele vragen stellen in vers 3, 6, 7, 10 en 
12, maar eigenlijk zijn dit retorische vragen, want de HEERE Jezus 
geeft Zelf het antwoord op deze vragen.

 De HEERE Jezus weet de antwoorden, omdat Hij in geloof gedronken 
heeft van het Water des Levens, het levende Woord van God.

:10	 Steenrots	 =	Sela;	hoogte;	verheffing;	rustplaats
 Waarom = hoe; wat; hoe lang
 Zwart = duisternis; rouw 
 Vijand = bywa = 2.10.6.1
 Onderdrukking = verdrukking

 Psalm 38:7:
 Ik ben krom geworden; Ik ben uitermate zeer nedergebogen; Ik ga den 

gansen dag in het zwart.
 Ik ben de weg van vernedering, lijden en dood gegaan.

:11 Met een doodsteek in Mijn beenderen honen Mij Mijn wederpartijders, 
als zij den gansen dag tot Mij zeggen: Waar is Uw God? 

:11 Mattheüs 27:42-44 (Psalm 22:8-9)
 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien 

Hij de Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen 
Hem geloven. 

 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem 
wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. 

 En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem ge-
kruisigd waren. 
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 Doodsteek = xcr = 8.90.200 = doodslager
 Wederpartijders = rr[ = 200.200.70 = tegenstanders
 Honen = prx = 80.200.8 = bespotten
 Beenderen = mc[ = 40.90.70 = etsem = de essentie van iemand
    = het eigene van iemand
    = iemands zelf (ik, mijn ziel)
    =  de eigen identiteit van iemand is vastgelegd  

    en te vinden in zijn beenderen
    = de beenderen dragen de mens
    = de kracht van de mens is in de beenderen
    = de beenderen geven vorm aan de mens

 Het leven van de mens wordt uitgebeeld in het bloed van de mens.
 Rode bloedlichaampjes worden aangemaakt in het merg binnen in het 

gebeente, in het beenmerg van de mens.
 Rode bloedlichaampjes transporten zuurstof/adem/geest door heel 

het lichaam van de mens
 Het gebeente van een mens zou je, tot op zekere hoogte, dus kunnen 

beschouwen als de oorsprong van het leven van die mens.

 Psalm 22:15-18:
 Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich vaneen 

gescheiden; mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns 
ingewands. 

 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan 
mijn gehemelte; en Gij legt mij in het stof des doods. 

 Want honden (= zij die niet tot Gods volk behoren) hebben mij om-
singeld; een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven; zij heb-
ben mijn handen en mijn voeten doorgraven. 

 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; zij schouwen het aan, zij zien 
op mij.

:12 Wat buigt gij U neder, o Mijn ziel! 
 En wat zijt gij onrustig in Mij? Hoop op God, want Ik zal Hem nog 

loven; 
 Hij is de menigvuldige Verlossing Mijns aangezichts, en Mijn God. 
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:12 Dit is de herhaling van vers 6.
 Wat = hm = 5.40 = waarom; hoe; hoezeer
 Waarom zou Ik onrustig zijn, en gebukt door het aardse leven gaan?
 Ik hoop op God, want Ik zal Hem nog loven voor de verlossingen 

Zijns aangezichts.

 Hoop op God = lxy = wacht op God; verwacht het van God
 Loven = hdy = lofzingen; belijden 
 Verlossing = h[vhy = Joshuah = Jehovah is redding; verlossing; 

    Heiland
 Het aangezicht Gods, is de HEERE Jezus Christus. De aanwezigheid 

en de tegenwoordigheid van God, is in de HEERE Jezus Christus. Wij 
danken God, voor de verlossing die in Christus Jezus is.

Psalm 43

:1 Doe Mij recht, o God! En twist Gij Mijn twistzaak; 
 Bevrijd Mij van het ongoedertieren volk (ywg = goy) van den man des 

bedrogs en des onrechts.

:1 Psalm 119:153-157:
 Zie Mijn ellende aan, en help Mij uit, want Uw wet (= onderwijzing) 

heb Ik niet vergeten. 
 Twist Mijn twistzaak, en verlos Mij, maak Mij levend, naar Uw toezegging. 
 Het Heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen niet. 
 HEERE! Uw barmhartigheden zijn vele; maak Mij levend naar Uw 

rechten. 
 Mijn vervolgers en Mijn wederpartijders zijn vele, maar van Uw 

getuigenissen wijk Ik niet.

 Doe Mij recht, o God; en bepleit Gij Mijn rechtzaak.
 Bevrijd Mij uit de handen der heidenen, die geen genade kennen.
 Laat Mij ontkomen aan het bedrog van de goddeloze man.

:2  Want Gij zijt de God Mijner sterkte;
 Waarom verstoot Gij Mij? Waarom ga Ik steeds in het zwart?
 Vanwege des vijands onderdrukking.
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:2 Sterkte = zw[m = 7.6.70.40 = meoz
 Verstoot = xnz = 8.50.7 = zanach = afwijzen; verstoten
 Zwart = rdq = qedar = 200.4.100 = rouw (type van de dood)
 Vijand  = bya = ajav = 2.10.1 = type van de overste dezer wereld
     (zoals farao in Exodus 15:9)
 Om de macht van de tegenstander te verbreken, werd Ik verstoten en 

moest Ik sterven.

:3 Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die Mij leiden; opdat zij Mij 
brengen tot den berg Uwer heiligheid, namelijk tot Uw woningen; 

:3 Maak Mij Levend naar Uw Woord; doe Mij opstaan uit de dood. 

 Johannes 3:20-21:
 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht 

niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. 
 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken 

openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

    Licht = rwa = 200.6.1 = or
 Waarheid = tma = 400.40.1 = amoth
 Berg Uwer Heiligheid = kvdq rh = 20.300.4.100. 200.5
     = har qodeshak
    = type van de Hemel der hemelen
  Woningen = twnkvm = 400.6.50.20.300.40
    = misjkanoth
    =  tabernakelen
    = type van de gemeente

 Psalm 119:25:
 Daleth. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak Mij levend naar Uw Woord.

 Psalm 119:154:
 HEERE! Uw barmhartigheden zijn vele; maak Mij levend naar Uw rechten.

 Psalm 143:1:
 O HEERE! maak Mij levend, om Uws Naams wil; voer Mijn ziel uit 

de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.
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:4 En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap Mijner 
verheuging, en U met de harp love, o God, Mijn God! 

:4 Ik ga in tot Gods altaar = xbzm = 8.2.7.40 = mizbach
	 	 	 	=	vanwege	de	offerande	aan	God
    = óók een type van de gemeente
	 	 	 	=	offerande	des	lofs,	Die	Zijn	Naam 

       lijden (Hebreeën 13:15)

 Tot de God Mijner blijdschap en vreugde = uitbeelding van het leven 
van het  Nieuwe Verbond

 Harp = rwnk = 200.6.50.20 = kinoor
   rwn k = 200.6.50 20 = gelijk vuur

:5 Wat buigt gij u neder, o Mijn ziel! En wat zijt gij onrustig in Mij?
 Hoop op God, want Ik zal Hem nog loven;
 Hij is de menigvuldige verlossing Mijns aangezichts, en Mijn God. 

:5 Opnieuw de herhaling van Psalm 42:6 en 12
 Wat = hm = 5.40 = mah = waarom; hoe; hoezeer
 Waarom zou Ik onrustig zijn, en gebukt door het aardse leven gaan?
 Want Ik (= Mijn ziel) hoop op God, en Ik zal Hem loven voor de ver-

lossingen, in het aangezicht Mijns Gods.

 Hoop op God = lxy = 30.8.10 = jachal
    = wacht op God; verwacht het van God
 Loven = hdy = 5.4.10 = jadah = lofzingen; belijden 
 Verlossing = h[wvy = 5.70.6.300.10 = Joshuah
    = Jehovah is redding; verlossing; Heiland

 Het aangezicht Gods, is de HEERE Jezus Christus.
 De aanwezigheid en tegenwoordigheid van God, is in de HEERE 

Jezus Christus.
 Wij danken U o God, voor de Verlossing die in Christus Jezus is.

 Wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?
 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij?
 O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij.
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 Waarom vergeet Gij mij?
 Waarom ga ik in het zwart?
 Waarom verstoot Gij mij?

 De HEERE maakt via deze vragen Zijn gevoelens van enige paniek 
aan ons bekend.

 En daarmee vertroost Hij ons.
 Omdat dit vragen zijn, die wij ook stellen of die wij weleens gesteld 

hebben.
 Wij mogen blijkbaar dit soort vragen stellen, maar de HEERE leert ons 

hier ook dat wij niet bij dit soort vragen zouden blijven.

 Want de HEERE geeft direct antwoord op Zijn gestelde vragen.
 Antwoorden die Hij vanuit de Schrift weet en gelooft.
 Zijn dorst naar water heeft Hem inzicht en antwoord gegeven op ál 

Zijn vragen!
 De HEERE verlangt hier, zoals ook in heel de Schrift, dat wij ditzelfde 

zouden doen.
 Want uit de Schrift worden ook al ónze vragen beantwoord.

 1 Petrus 1:3-9:
 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar 

Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende 
hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 

 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, 
die in de hemelen bewaard is voor u; 

 U, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zalig-
heid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 

 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd 
zijnde door menigerlei verzoekingen;

 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het 
goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden 
worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van 
Jezus Christus; 

 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken 
gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 

 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 
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 1 Petrus 4:12-14:
 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder 

u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame; 
 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo 

verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt 
verblijden en verheugen. 

 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; 
want de Geest der Heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. 

Amen.


