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Inleiding Psalmen
Niet alle psalmen zijn door David
geschreven. Ongeveer de helft van
alle psalmen zijn door David geschreven.
Twaalf psalmen zijn door Asaf,
het hoofd van de Levitische tempelzangers, geschreven namelijk
Psalm 50 en de Psalmen 73 t/m
83. Tien psalmen staan op naam
van de Korachieten.
De prachtige psalm 42 "Als een
hert dat verlangt naar water, zo
verlangt mijn ziel naar U" is niet
door David, maar door de Korachieten geschreven.

prachtige Psalm 42 geschreven
hebben.
Psalm 89 is geschreven door
Ethan, een Ezrahiet. Hij wordt
genoemd in 1 Koningen 31 als een
wijs man.
Psalm 90 is door Mozes geschreven en Psalm 127 staat op naam
van Salomo.
Mogelijk is deze Psalm van Salomo door hem geschreven, toen de
tempel gebouwd werd want hij
noemt in vers 1:
Als de Heere het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.

In 2 Kronieken 20:19 staat:
En de Levieten, behorende tot de
Kehatieten en de Korachieten,
stonden op om de Here, de God
van Israël, met zeer krachtige
stem te loven.
Als we aan de naam Korach denken, dan denken we aan de opstand tegen Mozes tijdens de
woestijnreis naar het beloofde
land.
Maar zoals alle Nederlanders met
de naam Pietersen toch niet allemaal familie van elkaar zijn, zo
ook met deze Korachieten, die de

De kortste Psalm is Psalm 117
met twee verzen en de langste
Psalm 119 met 176 verzen.
Er zijn ook twee boetepsalmen namelijk Psalm 51 (de zonde van
David met Bathséba en het uit de
weg ruimen van Uria, de man van
Bathséba, toen David vernam dat
zij zwanger was geworden door
haar overspel met hem.
Ook Psalm 30 is een boetepsalm,
toen David zijn troepen had laten
tellen, om zijn eigen ego op te
poetsen.
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Sommige psalmen drukken een
diep verdriet uit zoals Psalm 56
waar staat: Doe mijn tranen in
uw kruik.

De naam Jood of Jodin betekent
in de grond van de zaak: Godlover
want de naam Jood is van Juda afgeleid en dat betekent: Godlover.

Er zijn Joden, die hun medeleven
niet in de vorm van bloemen of
kransen uitdrukken, maar hun tranen opvangen en in een klein flesje aan de nabestaanden sturen.

Ook wij mogen Godlovers zijn.
En in de betekenis van Romeinen
2:28 zijn ook wij Joden of Jodinnen want daar staat:

Er zijn ook psalmen waarin David
een vervloeking uitspreekt over
zijn vijanden, onder andere in
Psalm 137.
Jezus heeft ons echter nadrukkelijk geleerd: Hebt uw vijanden
lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken. 1
Wij mogen in ons gebed ook onze
emoties weergeven want dat deed
David ook.
In het Hebreeuws heet het boek
der Psalmen de TENILLIM. En
de letterlijke betekenis daarvan is:
Liederen van lofprijs.
Boven 57 opschriften boven de
psalmen staat het woord "Psalm"
en dat is in het Hebreeuws mitzmoor, en dat betekens zo ongeveer: tokkelen op de snaren.

1

Lucas 6:27/28

Niet hij is een Jood, die het uiterlijk is … maar hij is een Jood, die
het in het verborgene is en de
ware besnijdenis is die van het
hart, naar de Geest, niet naar de
letter.
U heeft wel eens van de Thora gehoord. Dat zijn de vijf boeken van
Mozes, namelijk Genesis, Exodus,
Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
Zo bestaan de Psalmen ook uit vijf
boeken. Sla de bijbel maar eens
open bij Psalm 1 en dan ziet u, dat
in sommige bijbels boven Psalm 1
staat geschreven:
Het eerste boek: Psalm 1-41
Gaan we naar Psalm 41 dan eindigt deze psalm met: Amen, ja
amen. Het is zo, ja, het is zo.
Het tweede boek: Psalm 42-72
Eindigt ook met: Amen, ja amen.
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Het derde boek: Psalm 73-89
Eindigt ook met: Amen, ja amen.
Het vierde boek: Psalm 90-106
Eindigt met: Amen, Halleluja.
Het vijfde boek: Psalm 107-150
Eindigt met: Halleluja!

