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Uit de schatkamer van het Psalmboek: Psalm 82 

 

Over goden, rechters en poëzie 

 

Psalm 82 is het zorgenkindje onder de psalmen. In de literatuur wordt het dan ook wel een crux 

interpretum genoemd. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de psalm lijkt het bestaan van 

meerdere goden te erkennen. Immers, in vers 1 wordt gezegd, dat God in het midden van de 

goden oordeelt. En in vers 6 worden bepaalde wezens (wie dat vooralsnog ook mogen zijn) goden 

genoemd. Hoe kan dat? Er is toch maar één God, naast Wie geen andere goden bestaan? Wat 

doet dit polytheïstische lied in het Boek der Psalmen? Druist ze immers niet lijnrecht in tegen het 

monotheïstische belijden van zowel Jood als Christen? 

1. Inleiding: bijbelse kunst 

De Bijbel is primair geen geschiedenisboek. Toch staan er vele geschiedenissen in, die wij alle 

als werkelijk geschied beschouwen. De Bijbel is geen resultaat van stamboomonderzoek. Toch 

vinden wij er vele genealogische gegevens in. De Bijbel is geen dogmatiek. Toch destilleren wij 

er onze dogma’s uit. De Bijbel is geen kunstwerk. Toch telt ze vele kunstwerken, voornamelijk 

op literair niveau: poëzie. 

De Bijbel lees ik primair als Godsopenbaring, maar al lezend probeer ik rekening te houden met 

de literaire vorm waarin de te lezen tekst geschreven staat. God heeft Zijn Woord niet voor niets 

laten schrijven in verschillende genres, in proza en poëzie, en daarom doen wij te kort aan de 

Godsopenbaring wanneer wij dat onderscheid ontkennen of willen verdoezelen.1 Bovendien doen 

we onszelf daarmee ook te kort, want sommige gedeelten uit de Bijbel kunnen wij niet begrijpen, 

als we deze niet lezen als poëzie.2  

                                                 
1
 Dit in tegenstelling tot wat veel christenen, in navolging van Th. à Kempis, zeggen, of tenminste denken: 

‘Wáárheid moet men in de Heilige Schriften zoeken, en geen welsprekendheid. De ganse Heilige Schrift moet in 

dezelfde geest gelezen worden, als waarin zij geschreven is. Wij moeten veel meer in de Heilige Schriften zoeken 

wat ons nuttig is, dan de schoonheid van taal.’ (De imitatione Christi; vert. De navolging van Christus  I.V.1). In 

zoverre ben ik het met à Kempis eens, wanneer hij ervoor waarschuwt, dat we de Schrift niet uitsluitend mogen zien 

als een literair werk (zoals overigens aan de theologische faculteiten van ons land wel gedaan wordt), maar haar juist 

allereerst moeten lezen als openbaring van de zaligmakende waarheid. Toch onderschat à Kempis de esthetische 

betekenis van de Bijbel, die nota bene door God Zelf gegeven is. Bovendien lijkt hij niet consistent, wanneer hij 

vervolgens beweert dat de ‘ganse Heilige Schrift in dezelfde geest gelezen moet worden, als waarin zij geschreven 

is’. Immers, is de Schrift geschreven in literaire taal, dan dient zij, volgens Thomas’ eigen woorden, ook als zodanig 

gelezen te worden. 
2
 Denk aan Psalm 2, 91 (waarover misschien een andere keer meer), maar ook een boek als Job. Een nauwkeurig 

lezer van het bijbelboek Job blijft met tal van vragen zitten, als hij het als eenvoudig proza leest. W. Aalders doet in 
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God heeft Zich in Zijn Woord willen openbaren door middel van prozaïsche én poëtische teksten. 

Dat heeft wat te zeggen, namelijk dat Zijn Woord ook als proza en poëzie gelezen wil worden! In 

onze Nederlandse Statenvertaling is dat wel mogelijk, maar uitermate moeilijk. In de 

Statenvertaling – overigens net zoals in zeer veel andere vertalingen – lijkt alles gepresenteerd te 

worden in proza. Als wij een psalm opslaan, zien we op het eerste gezicht proza, geen poëzie. Dit 

is te wijten aan een tweetal oorzaken. Een eerste oorzaak is gelegen in de editie. Zowel de editie 

van de GBS, als die van uitgeverij Jongbloed kent een 2-kolommensysteem. Dit heeft het 

psychologische effect, dat men denkt sneller te kunnen lezen, waardoor het lezen van de grote 

lappen tekst in kleine letters wordt vergemakkelijkt. Deze uitgevers – samen met zoveel andere –  

kiezen dus voor een kolommetrisch systeem ten gerieve van de lezer. Prima, maar bedenk wel: 

dit gaat ten koste van de tekst! In een dergelijk keurslijf kun je immers moeilijk poëzie 

weergeven, tekst waar onder andere met de zinsbouw gespeeld wordt.3  

Een tweede oorzaak ligt evenwel bij de Statenvertalers zelf. Zij hebben er bewust voor gekozen 

om de Bijbelse poëzie te vertalen in Nederlands proza. De motivatie daarvoor is goed en 

legitiem: zij wilden zo letterlijk mogelijk vertalen om zo dicht mogelijk bij de grondtekst te 

blijven. Maar ook hier geldt: hoe goedbedoeld, welgemeend, legitiem, verdedigbaar, etc. dit 

vertaalprincipe ook is, deze keuze heeft wél noodzakelijk desastreuze consequenties voor het 

poëtisch gehalte van de tekst, omdat poëzie zich veelal eenvoudigweg niet leent voor letterlijke 

vertalingen.4 En daarom is de Statenvertaling tegen wil en dank een keuze tegen poëzie. 

2. Psalm 82 

Zoals bij elke bijbelstudie is het juist bij de psalmen goed om vragen te stellen bij wat je leest. 

Door als het ware in gesprek te gaan met de bijbeltekst, door haar te bevragen, raak je vertrouwd 

                                                                                                                                                              
zijn boek Wet, tragedie, evangelie, Den Haag, 1979, een geslaagde poging om Job te verstaan tegen het licht van de 

Griekse tragedies uit de 5
e
 eeuw v. Chr. Hij illustreert in dit zeer lezenswaardige boek hoe je rekening moet houden 

met het genre waarin de bijbelboeken, of bijbelgedeelten zijn geschreven.  
3
 Een duidelijk voorbeeld is het verschijnsel ‘parallellisme’, een van de belangrijkste kenmerken van Hebreeuwse 

poëzie. Parallellisme herken je veel beter, wanneer de parallelle zinnen recht onder elkaar staan, in plaats van in 

versvorm achter elkaar. Het zou mooi zijn, wanneer in de edities van de Statenvertaling duidelijk zichtbaar is, wat 

proza en wat poëzie is. Bijvoorbeeld door poëzie, i.t.t. proza, niet kolommetrisch weer te geven. Met deze minieme 

verandering zou er al enorme vooruitgang worden geboekt. Parallellismen, chiasmen, concentrische verzen, etc. 

komen dan veel beter tot hun recht, waardoor de lezer beter inzicht krijgt in de tekst. Daarom ben ik ook blij dat de 

Herziening van de Statenvertaling bij de weergave van bijvoorbeeld de Psalmen niet gekozen heeft voor een 

kolommetrisch systeem.  
4
 Soms is het al moeilijk om proza begrijpelijk te vertalen, laat staan poëzie, dat veelvuldig gebruik maakt van 

metaforen. Zo is het onzinnig om shèleg in Ps. 51:7 (‘was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw’) in een Afrikaanse 

taal te vertalen met sneeuw. Immers, je moet dan een woord introduceren voor een zaak die ze in bepaalde delen van 
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met de tekst en haar boodschap. Wat wordt er bedoeld? Hoe is de psalm opgebouwd? Welke 

sprekers zijn aan het woord? Tot wie wordt er gesproken? Etcetera. Deze vragen zullen in dit 

artikel uiterst relevant blijken te zijn.5 Maar eerst psalm 82 in (Staten)vertaling:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Vragen aan psalm 82 

Nauwkeurige lezing van de psalm roept ongetwijfeld verschillende vragen op. Om er enkele te 

noemen: wat wordt in vers. 1 bedoeld met ‘vergadering Godes’? en wie zijn die goden die in vers 

1 genoemd en in vers 2-4 aangesproken worden? waarom spreekt de spreker in vers 5 niet tot de 

goden, maar over de goden? waarom brengt het disfunctioneren van de goden alle fundamenten 

der aarde aan het wankelen? betekent ‘aarde’ het land Israël of de hele wereld? wie is de ‘ik’ in 

vers 6? en wat wordt bedoeld met ‘kinderen des Allerhoogsten’? wie zijn de ‘gij’ in vers 6 en 7? 

welke verklarende functie heeft de slotzin ‘want Gij bezit alle natiën’? Zomaar enkele vragen die 

een bewust lezen van deze psalm bij mij opriepen.  

Dat is mooi, want vragen zijn vaak een aanzet tot studie. 

                                                                                                                                                              
Afrika in het geheel niet kennen. Je kunt dan veel beter vertalen: ‘was mij en ik zal witter zijn dan een adelaarsveer’ 

(vb. ontleend aan een DC-lezing door dr. R. de Blois, d.d. 08-11-2001). 
5
 Ik meen in onze reformatorische cultuur een opmerking te moeten toevoegen. Wij lezen de Bijbel vaak 

vooringenomen: we weten vaak vooraf al wat er in de te lezen tekst staat. Dat staat immers al in onze 

belijdenisgeschriften en in dogmatische literatuur van allerlei aard. Op deze manier laten we ons echter nooit 

verrassen door de Schrift en doet Gods Woord ook weinig met ons. 

Roeping der rechters. 

82. EEN psalm van Asaf. 

God staat in de vergadering Godes, Hij 

oordeelt in het midden der goden. 

2. Hoelang zult gijlieden onrecht oordelen en 

het aangezicht der goddelozen aannemen?  

3. Doet recht den arme en den wees, 

rechtvaardigt den verdrukte. 

4. Verlost den arme en den behoeftige, rukt 

hem uit der goddelozen hand. 

5. Zij weten niet en verstaan niet, zij wandelen 

steeds in duisternis; dies wankelen alle 

fundamenten der aarde. 

6. Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden, en gij zijt 

allen kinderen des Allerhoogsten; 

7. Nochtans zult gij sterven als een mens, en 

als een van de vorsten zult gij vallen. 

8. Sta op, o God; oordeel het aardrijk, want Gij 

bezit alle natiën. 
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2.2 Aanzet tot beantwoording van deze vragen 

De sleutelvraag bij deze psalm is wel ‘wie zijn de goden?’. En het kopje boven de psalm geeft al 

het antwoord: die goden zullen wel rechters zijn. Of … is dit slechts een antwoord? 

Onwetendheid leidt hier velen op een dwaalspoor. Ik bedoel dat veel mensen niet weten dat de 

vele kopjes in de Bijbel niet tot de oorspronkelijke bijbeltekst behoren. Evenals de hoofdstuk- en 

perikoopindeling zijn ze later door vertalers en uitgevers toegevoegd om de tekst leesbaarder te 

maken.6 Deze kennis gaf mij al snel de vrijmoedigheid om het kopje van die rechters even weg te 

denken. En dan merk je hoe sterk die kopjes het lezen van de tekst beïnvloeden.  

Immers, nergens heeft de psalm het over rechters. Er worden wel woorden uit de sfeer van de 

rechtspraak gebruikt (oordelen, recht doen), maar zijn rechters de enigen die (moeten) oordelen 

en recht doen? Kunnen die goden niet iets anders zijn dan rechters? Of … kunnen die goden niet 

gewoon goden zijn?!  

2.3 Bijbelverklaringen over Psalm 82 

Na zo een tijdje nagedacht te hebben over de psalm en de vragen die zij oproept, leek het mij 

goed om er een paar verklaringen op na te slaan.  

Wat direct opvalt, is dat de meeste verklaringen de ‘goden’ uit vers 1 niet letterlijk nemen. 

Eigenlijk is dat heel begrijpelijk, want de psalm lijkt op het eerste gezicht in te druisen tegen de 

gevestigde overtuiging dat er maar één God is. En het is ongeloofwaardig, dat Asaf hier zou 

spreken over echte goden naast Jahweh, omdat toch de belijdenis van Israël was: “Hoor, Israël! 

de HEERE, onze God, is een enig HEERE!” (Deut. 6:4). Daarom ligt de oplossing voor de hand. 

Die goden zijn een aanduiding voor bepaalde mensen. Welke mensen komen hiervoor in 

aanmerking?  

2.3.1 Interpretatie ‘goden’ 

Eigenlijk zijn de klassieke verklaarders hier tamelijk eenduidig in.7 Zo zegt de vijfde 

kanttekening over de goden in vers 1: ‘Dat is, in het midden der koningen en der vorsten, ja van 

                                                 
6
 Vandaar dat die kopjes en soms ook de hoofdstukindeling vaak per uitgave verschillen. Zo staat er in de Jongbloed-

uitgave van de Statenvertaling ‘Vermaning aan onrechtvaardige rechters’ boven deze psalm.  

Meer inzicht in de aard van de oorspronkelijke bijbeltekst biedt het prachtige boekje van dr. G. van den Brink, Van 

koinè tot canon. De overlevering van het Griekse Nieuwe Testament. Zoetermeer, 1995 (bij schrijver dezes tegen een 

zeer gereduceerde prijs te verkrijgen – zolang de voorraad strekt).  
7
 Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van de volgende verklaringen: De Kanttekeningen bij de Statenvertaling 

(KANT), J. Calvijn (CALV), M. Henry (HEN), de verklaringen zoals die verzameld zijn door K.A. Dächsel 
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alle overheden, als zijnde altemaal zijne stadhouders’. Dächsel introduceert de eerste vier verzen 

als volgt: ‘Als zichtbaar voor het oog treedt God, de hoogste Rechter, in ‘t midden Zijner 

gemeente en roept zijne plaatsbekleders, de menselijke rechters op aarde op, om rekenschap te 

geven, dewijl zij het eeuwig onderscheid tussen onrecht, dat zij hadden moeten bewaren, zelf 

ondermijnen en te niet doen.’. Dit is ook de visie van Noordtzij in zijn Korte Verklaring. Het doel 

van deze psalm is ‘koningen verstandig te maken en de aardse rechters te onderrichten,’ aldus M. 

Henry. Calvijn spreekt zowel over koningen als rechters. Ook noemt hij de mogelijkheid dat met 

‘goden’ engelen worden bedoeld, maar dat is volgens hem ‘een al te ver gezochte verklaring’. 

Kortom, over het algemeen wordt onder ‘goden’ menselijke vorsten en rechters verstaan.8  

2.3.2 Argumentatie 

Wat is nu de achtergrond van deze interpretatie? Waarom heeft ‘goden’ hier deze betekenis, 

althans volgens deze verklaarders? Er worden enkele argumenten aangevoerd, die ik in drie 

categorieën heb onderverdeeld.  

Ten eerste meent Calvijn dat ‘de orde en de staat van de vorsten goddelijk te noemen [zijn], 

omdat daarin de bijzondere majesteit Gods uitblinkt’. Of, in de woorden van de Kanttekeningen, 

omdat zij Gods stadhouders, Zijn plaatsbekleders zijn. Dächsel beargumenteert dit aan de hand 

van het 5
e
 gebod waar ‘de ouders slechts individualiserend genoemd worden als 

vertegenwoordigers van alle waardigheid-bekleders en eerwaardigen’ en dus ook van God.  

In de tweede plaats worden er enkele verwijsteksten genoemd uit het Oude Testament. Sommige 

waaruit blijkt dat het gericht aan God toekomt (Deut. 1:17) en dat rechters dus in Zijn plaats recht 

spreken (2 Kron. 19:6; Rom. 13:1). Andere teksten tonen aan dat rechters op meer plaatsen in de 

Schrift goden worden genoemd.9  

                                                                                                                                                              
(DACH), de Korte Verklaring (KV) waarvan het Psalmendeel door A. Noordtzij is geschreven. Verder heb ik nog 

verklaringen gevonden in een aantal monografieën, die verderop genoemd zullen worden.  
8
 Het verschil tussen koningen en rechters is niet zo belangrijk, omdat koningen in het oude Oosten dikwijls de taak 

van rechters hadden. Vgl. het bekende Salomo´s oordeel in 1 Kon. 3. 
9
 Zo lezen we in Ex. 22 over diefstal van geld dat iemand aan een ander heeft geleend. Als er geen dief gevonden 

wordt, komt de verdenking te liggen op de man die het geld in leen heeft gekregen. Die man zal dan ‘tot de goden 

gebracht worden, of hij niet zijn hand aan zijns naasten have gelegd heeft’ (Ex. 22:8). En in vers 9 lezen we ‘(…) 

over al het verlorene, hetwelk iemand zegt, dat het zijn is, beider zaak zal voor de goden komen; wien de goden 

verwijzen, die zal het aan zijn naaste dubbel wedergeven.’ Het blijkt hier overduidelijk dat met ‘goden’ rechters 

worden bedoeld. Vgl. Ex. 21:6 en 22:28. Zie ook 1 Sam. 2:25 (!). J.P. Lettinga gaat in zijn uitleg van psalm 82 ook in 

op deze teksten en meent dat de term ‘voor de goden brengen’ eenvoudigweg betekent ‘voor God brengen’, ofwel bij 

de tabernakel. 
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Tenslotte wijst men op een gesprek tussen Jezus en de Schriftgeleerden in Joh. 10, waar de Heere 

Zelf uit psalm 82 citeert. De Joden beschuldigen Hem van godslastering, waarop Hij antwoordt:10 

‘Is er niet geschreven in uw wet: “Ik heb gezegd, gij zijt goden”? Indien de wet die goden 

genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is en de Schrift niet kan gebroken worden, 

zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: “Gij lastert God”, 

omdat Ik gezegd heb: “Ik ben Gods Zoon”?!’ (vs. 34-36). De Heere Jezus lijkt te willen zeggen: 

‘waarom beschuldigen jullie Mij van godslastering, terwijl de Schrift zélf niet aarzelt om mensen 

goden te noemen? Mag Ik Mezelf geen God noemen, als mensen in de Schrift af en toe ook god 

genoemd worden?’ 

2.3.3 Problemen bij deze uitleg 

De uitleg zoals die hierboven is weergegeven, lijkt op het eerste gezicht plausibel en 

bevredigend. We zouden dus zo naar een volgende psalm kunnen gaan. Maar dat is nou nét niet 

de bedoeling van Gods Woord. De Heere wil dat wij Zijn woorden overpeinzen, doordenken, tot 

ons binnenste door laten dringen. Dat is de betekenis van het eten van Zijn Woord.11 Laten we 

deze psalm dus nogmaals grondig lezen en herkauwen om zo de bovengenoemde verklaring te 

toetsen. Het gaat immers niet om wat toonaangevende verklaarders zeggen, maar welke 

boodschap God in Zijn woorden legt.  

 

Als ik psalm 82 nogmaals lees met de gegeven uitleg in het achterhoofd, blijft er een aantal 

vragen bestaan.12 

In de eerste plaats begrijp ik niet waarom er staat ‘in de vergadering Godes’.13 De verklaarders 

zien hier echter geen probleem, althans ze zwijgen over deze opvallende formulering. Als het hier 

werkelijk gaat om een ‘vergadering, die samenkomt om van Godswege en uit Zijn bevel recht te 

doen’ (kant. 3), waarom staat er dan niet eenvoudig ‘in Zijn vergadering’,14 want volgens de 

                                                 
10

 De cursivering is van mij en geeft aan waar mijns inziens de nadruk komt te liggen. 
11

 Zie de Kanttekeningen op Openb. 10:9 ‘En daardoor wordt verstaan, dat hij het boek naarstig moest overzien, 

overleggen, verstaan en herkauwen.’ 
12

 Cursiveringen in navolgende bijbelcitaten zijn van mij. 
13

 Voor een aantal zal het niet ten overvloede zijn om op te merken, dat ‘Godes’ een bezitsnaamval is in het 

enkelvoud. Er staat (althans in de Statenvertaling) dus niet ‘God staat in de vergadering der goden’! 
14

 Als er wordt terugverwezen naar het onderwerp van de zin (‘God’) is de gebruikelijke grammaticale constructie er 

een met een bezittelijk voornaamwoord (‘Zijn’). Vgl. bijvoorbeeld 1 Kron. 23:25, Dan. 6:23. 
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kanttekeningen is dat wel wat bedoeld wordt. Nee, er staat niet ‘Zijn vergadering’, maar ‘de 

vergadering Godes’. Mogelijk bedoelt de dichter iets anders te zeggen dan ‘in Zijn vergadering’.15 

In de tweede plaats laten de verklaarders in het midden over welke rechters het gaat. De meeste 

verklaarders suggereren dat het gaat om rechters/vorsten in het land van Asaf, in Israël dus. Maar 

als deze psalm een klacht is over het onrecht in Israël, waarom wankelen dan alle fundamenten 

der aarde? En waarom wordt God dan opgeroepen om het aardrijk, d.i. de hele wereld, te 

oordelen?16 Kortom, als het gaat om rechters/vorsten in Israël, waarom is het perspectief in vs. 5 

en 8 dan plotseling mondiaal?  

Ten derde, als het in deze psalm over mensen gaat die goden genoemd worden, dan is het 

antwoord van de Heere Jezus op de schriftgeleerden in Joh. 10:34-36 wel heel leeg en zwak. Dan 

zou de Heere Jezus als het ware zeggen: ‘Ik spreek geen godslastering, want het komt in de 

Schrift vaker voor dat mensen goden genoemd worden’. Maar dát is zwak! De Heere Jezus mag 

Zichzelf niet God noemen, omdat andere mensen soms óók goden worden genoemd. Als dat zo 

zou zijn, betekent het dat de Heere Zich hier op één lijn stelt met mensen, terwijl het Zijn 

bedoeling hier juist is om aan te tonen dat Hij wérkelijk God is. En dat is de reden waarom Hij 

Zich ook God mag noemen: omdat Hij ook daadwerkelijk God is! Verderop zal ik laten zien hoe 

je met behulp van een betere uitleg van Psalm 82 ook dit antwoord van de Heere Jezus beter kan 

begrijpen.   

In de vierde plaats: voor de interpretatie goden = rechters beroepen de verklaarders zich, zoals 

gezegd, op teksten als Ex. 21, 22, 1 Sam. 2, etc. Maar heeft dit wel enige bewijskracht? Niet dus. 

Deze verwijsteksten zeggen niets meer, dan alléén dat met goden soms rechters worden 

aangeduid. Maar dat betekent helemaal niet per definitie, dat dit in psalm 82 óók het geval is.17 

Omdat ‘rechters’ niet de letterlijke betekenis is van ’elohim, mag je die interpretatie pas kiezen 

als een letterlijke interpretatie niet mogelijk is. Trouwens, als het over rechters gaat, waarom 

                                                 
15

 Een extra argument daarvoor ontleen ik aan het Hebreeuws, waar we in vs. 1 lezen: ’elohim (mv) staat in de 

vergadering van ’el (ev). Het is opmerkelijk dat we de tweede keer niet het gebruikelijke ’elohim lezen, maar de 

enkelvoudsvorm ’el, die meer een aanduiding is voor ‘godheid’ dan voor God.  
16

 Het Hebreeuwse ’arets (‘aarde’ in vs. 5) kan weliswaar ook met ‘land’ vertaald worden, evenals in vs. 8, waar we 

ook kunnen lezen: ‘oordeel het land’. Toch geeft vs. 8b de doorslag om (ha)’arets met (de) aarde / (het) aardrijk te 

vertalen, zoals de Statenvertaling het doet. De bede in vs. 8 om ha’arets te oordelen, wordt immers gemotiveerd met 

de aanspraak die God kan maken op de goyim (de volkeren). En omdat Hij alle volkeren/naties bezit, daarom kan hij 

ook alle volkeren/naties oordelen. In het vervolg zal ook blijken dat deze motivatie in vs. 8b beter bij ‘aarde/aardrijk’ 

past dan bij ‘land’.  
17

 Voor een goed begrip: de genoemde teksten uit Exodus en Samuël kunnen we moeilijk anders interpreteren, maar 

dat is bij psalm 82 niet het geval, zoals straks zal blijken. 
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spreekt de psalm dan niet gewoon over rechters of vorsten, zoals in Ps. 2:10 en Ps. 148:11? 

Waarom gebruikt ze daarvoor de aanduiding ‘goden’?  

Tot slot – en dat is mogelijk het belangrijkste principiële bezwaar: waarom zou het over rechters 

gaan als we deze psalm heel goed zó kunnen interpreteren dat het echt over goden gaat? Een 

interpretatie van goden = rechters is mijns inziens in dit geval alleen geldig en juist als de 

interpretatie goden = goden niet mogelijk is. In het tweede deel van dit artikel zal ik de laatste 

uitleg toelichten en verdedigen. 

2.4 Psalm 82 als poëzie 

Dit artikel ben ik begonnen met een korte inleiding over bijbelse kunst. Ook bij Psalm 82 moeten 

we door de prozaïsche weergave van de Statenvertaling prikken om de poëtische reikwijdte van 

de psalm te kunnen peilen. Wat daarbij kan helpen, is de psalm op een andere manier proberen op 

te schrijven:  

Psalm 82: Afrekening met de goden 

dichter tegen 1. God staat in de godenvergadering
18

 

de lezer:  Hij oordeelt in het midden der goden: 

God tegen 2. ‘Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen 

de goden:   en het aangezicht der goddelozen aannemen? [Sela] 

 3. Doet recht den arme en den wees,  

   rechtvaardigt den verdrukte en den arme! 

 4. verlost den arme en den behoeftige, 

   rukt hem uit der goddelozen hand!’ 

dichter tegen 5. Zij
19

 weten niet en verstaan niet, 

de lezer:  zij wandelen steeds in duisternis;  

  dies wankelen alle fundamenten der aarde. 

 6. Ik heb weliswaar
20

 gezegd: 

dichter tegen  ‘Gij zijt goden,  

de goden:   en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten. 

 7. Nochtans zult gij sterven als een mens,  

   en als een van de vorsten zult gij vallen!’ 

dichter tegen 8.  ‘Sta op, o God! Oordeel het aardrijk, 

God:  want Gij bezit alle natiën.’ 
21

 

                                                 
18

 ‘de vergadering Godes’ heb ik vervangen door ‘godenvergadering’; zie § 2.4.2 
19

 Dat zijn de goden tot wie God (Jahweh) de vorige drie verzen heeft gesproken. 
20

 ‘wel’ (SV), noch ‘weliswaar’ (eigen toevoeging) staat in de Hebreeuwse tekst. Toch is het af te leiden uit het 

woord ‘nochtans’ uit vs. 7. 
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Poëzie in het algemeen is spelen met woorden, met beelden, met gedachten, met associaties. 

Hebreeuwse poëzie is dat niet minder. We zien dat terugkomen in psalm 82. Ook zien we door de 

hele psalm heen parallellismen verschijnen, het vormkenmerk van Hebreeuwse poëzie.   

2.4.1 Het doel van de dichter 

De problemen die het prozaïsch lezen van de psalm teweeg brengt, verdwijnen als sneeuw voor 

de zon wanneer wij psalm 82 lezen als een persoonlijke, geïnspireerde belijdenis van de dichter. 

De dichter heeft een boodschap aan ons en dat is: de goden van de omliggende volkeren bestáán 

niet! Dat had hij vroeger wel gedacht (vs. 6), maar hij ziet in dat hij daarin gedwaald heeft. En zo 

komt de boodschap ook tot ons: De HEERE is God en niemand meer! 

In poëtische bewoordingen beeldt de dichter uit, hoe hij heeft afgerekend met (het bestaan van) 

de heidense afgoden. Dit perspectief levert óók een beter begrip op van Jezus’ citaat uit deze 

psalm in Joh. 10.  

2.4.2 De ‘setting’ 

De dichter, Asaf, begint de psalm als het ware met het opvoeren van een toneel. Hij tekent de 

situatie met woorden uit: God in een vergadering, met andere goden. De vraag dringt zich aan 

ons op: wat is dat voor een vergadering? Is dit op een of andere manier Zijn vergadering? Ik denk 

het niet direct, want dan had het Hebreeuws gewoon het bezittelijk voornaamwoord ‘zijn’ 

gebruikt, in plaats van de (schijnbaar overbodige) aanduiding ‘Godes’.  

Het Hebreeuws helpt ons bij het verstaan van deze uitdrukking. Zoals gezegd staat er voor 

‘vergadering Godes’ niet ‘de vergadering van ’elohim’, maar ‘de vergadering van ’el’. In de 

eerste plaats is dit een ongebruikelijke aanduiding voor God, Die meestal ’elohim wordt 

genoemd. Maar in de tweede plaats blijkt uit vondsten van Semitische teksten in Ugarit, in de 

jaren ’60 van de vorige eeuw, dat de combinatie ‘vergadering-van-El’ de terminus technicus is 

voor ‘godenvergadering’.22 Als zodanig is het een standaarduitdrukking voor de vergadering van 

het oosterse pantheon, waarin de god van elk land zijn plaats heeft. 

Kortom: het gaat hier om een vergadering waarin de HEERE (JHWH) samen vergadert met de 

andere goden: Kamos van Moab, Dagon van de Filistijnen, Baäl van de Kanaänieten, Bel van de 

                                                                                                                                                              
21

 Dus ook alle landen; ergo: die landen hebben niet hun eigen god.  
22

 Zie Lettinga, J.P., ‘Psalm 82: De levende God en de stervende afgoden’, in: Almanak 1988, van het Corpus 

Studiosorum in Academia Campensi "Fides Quadrat Intellectum", p. 1-15. 
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Babyloniërs, Astoreth van Sidon, Milchom van de Ammonieten, etc. Temidden van deze 

(af)goden plaatst de dichter JHWH, de God van Israël. 

 

2.4.2.1 Goden in het Oude Testament: henotheïsme 

In de opvatting van de oosterling bestonden er vele goden (zie boven). Elk land diende niet al die 

goden, maar elk land had zijn eigen god. We zien deze gedachte het best geïllustreerd in de 

grootspraak van Rabsake als hij voor de muren van Jeruzalem staat (2 Kon. 18:13-37, met name 

vs. 33-35). Dit godsdienstige verschijnsel (namelijk, dat er vele goden zijn, maar elk land zijn 

eigen god heeft) noemen wij henotheïsme (in tegenstelling tot poly- en monotheïsme): er zijn 

meerdere goden, maar elk volk beschouwt één god als de beste, de hoogste, de oppergod.  

Ook de Israëlieten waren bij tijd en wijle deze opvatting toegedaan. Zij geloofden in het bestaan 

van andere goden, want het was immers eenvoudigweg een realiteit voor de Israëlieten dat elk 

volk zijn eigen god had. Anders zouden ze ook niet telkens andere goden navolgen en vereren, 

zoals Baäl en de Astaroth (in zowel Richteren als Koningen en Kronieken een bekend, telkens 

terugkerend motief). Zelfs David lijkt het bestaan van de goden te erkennen, waarbij God de 

hoogste is, als hij zegt: ‘En het huis dat ik zal bouwen, zal groot zijn. Want onze God is groter 

dan alle goden’ (2 Kron. 2:5, vgl. Ps. 95:3).23  

In het licht van de voortschrijdende Godsopenbaring zien we dat deze notie van het henotheïsme 

in de loop van het Oude Testament plaats maakt voor een uitgesproken monotheïsme. We zien dit 

gebeuren in de tijd van de profeten, bijvoorbeeld als Elia de spot drijft met de Baälpriesters op de 

Karmel (1 Kon. 18) en in Jesaja 44, waar de profeet de spot drijft met de afgoden die slechts 

ijdelheid zijn.  

 

2.4.2.2 De dichter Asaf, zijn tijd en zijn psalmen 

De dichter van psalm 82 leefde ten tijde van koning David. Hij was een van de zangers die David  

had aangesteld in de dienst des HEEREN (1 Kron. 6:31-48, 25:1-31). Samen met David heeft hij 

zich gewijd aan het componeren van psalmen voor de eredienst (2 Kron. 29:30, Neh. 12:46).  

                                                 
23

 Ook in de Decaloog wordt het bestaan van (af)goden niet ontkend. De HEERE zegt daar (Ex. 20) dat Hij de God 

van het volk Israël is en dat het volk Israël geen andere goden voor Zijn aangezicht mag hebben. Hiermee wordt 

echter niets gezegd over de goden van de andere volken, alleen dat die in Israël niet voor Gods aangezicht mogen 

zijn. Merk op dat de nadruk in de eerste tafel ligt op ‘Ik’: ‘Ik ben de HEERE uw God’, ‘want Ik, de HEERE uw God’, 

dat in onderscheid met de andere goden die in de voorstelling van de Israëlieten realiteit waren.  
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Twaalf psalmen staan op zijn naam (Ps. 50 en 73-83), waarin voortdurend de (vraag naar de) 

macht van God centraal staat. De gelovige kan zwaar aangevochten worden als hij ziet op de 

vrede van de goddelozen (Ps. 73:3, 12), maar hij mag belijden dat Gods vijanden uiteindelijk 

uitgeroeid zullen worden en dat God daarin Zijn macht over de heidenen betoont (Ps. 73:27). God 

wordt aangeroepen om op te staan, om Zich te laten horen over het onrecht dat schijnt te 

zegevieren (Ps. 74:21-22). God is uiteindelijk rechter, niet de koningen (of goden?) uit het oosten 

of uit het westen of uit het zuiden (Ps. 75:7-8). Hij is het Die de opperheerschappij heeft over 

deze aarde (Ps. 76:12-13) en die Zijn macht heeft getoond in het leiden van het volk Israël (Ps. 

77:16-21, Ps. 78). In Ps. 81 zien we hoe de HEERE de eer voor Zich opeist en het volk verbiedt 

om vreemde goden te vereren.  

In Ps. 81:10-11 zien we hetzelfde henotheïstische spreken als in het begin van het Oude 

Testament: het bestaan van andere goden wordt wel op een bepaalde manier ‘erkend’, maar die 

‘uitlandse goden’ mogen niet in Israël voorkomen en nog minder mag het volk zich voor die 

vreemde goden neerbuigen, want zij zijn het niet die hen uit Egypte hebben verlost, maar het is 

de HEERE hun God Die dat gedaan heeft. Hier geen opmerking dat die (af)goden ijdelheid zijn. 

Het is opmerkelijk, dat we in Ps. 83 een hele andere toon vernemen. Straks zullen we zien hoe 

deze psalm naadloos op psalm 82 aansluit. Maar opmerkelijk is dat het oordeel over de volken 

wordt afgesmeekt ‘opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste 

over de ganse aarde’. Dus niet de goden van die volken, maar de HEERE regeert en álle volken 

zijn aan Hem onderworpen, dus niet aan Kamos, noch aan Dagon, noch aan Baäl, noch aan … 

vul maar in.  

2.4.3 Het oordeel van God 

Na vers 1 lees ik een dubbele punt. Als God opgestaan is temidden van de (af)goden, gaat Hij 

spreken. Het is een evaluatie van de situatie. Asaf schildert de HEERE hier als de enige God Die 

het recht verdedigt. Alle andere goden vallen onder de kritiek van Hem Die zal blijken de enige 

ware God te zijn.  

Het criterium van Gods oordeel zijn de werken van de goden: ze worden goden genoemd, maar 

daar handelen ze niet naar: ze oordelen onrecht, nemen het aangezicht der goddelozen aan (vs. 2) 

en ook vs. 3-4 impliceert dat ze juist níet doen wat ze wel moeten doen: de arme en de wees recht 

doen, de verdrukte en de arme rechtvaardigen, de arme en behoeftige verlossen en hem uit de 

hand der goddelozen rukken. 
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Kortom, de goden worden door de HEERE aangesproken op hun wangedrag. In dat wangedrag 

staat het begrip onrecht centraal. Terwijl omgaan met recht nu juist typisch iets is dat met 

God/goden geassocieerd wordt. In Jer. 2:5 klaagt de Heere over de ontrouw van Israël: ‘Wat voor 

onrecht hebben uw vaders aan Mij gevonden, dat zij verre van Mij geweken zijn …?’. Als er 

onrecht in God gevonden zou worden, dan had het volk reden gehad om zich van God af te 

wenden. Dit betekent in de eerste plaats, dat in God geen onrecht wordt gevonden. Integendeel, 

God is zelfs het tegenovergestelde van onrecht; zie o.a. Deut. 32:4, 2 Kron. 19:7, Job 34:10. En in 

de tweede plaats betekent dit, dat het volk reden heeft om zich van de goden af te keren, als in 

hen onrecht gevonden wordt. Deze gedachte is natuurlijk in Psalm 82 uiterst relevant. 

Ook nemen de afgoden het aangezicht van de goddelozen aan, terwijl van de ware God 

voortdurend gezegd wordt, dat Hij het gezicht van mensen, laat staan van goddelozen, juist niet 

aanneemt. Zie vooral: Deut. 10:17-18 (!), 2 Kron. 19:7, Job 34:19, Hand. 10:34, Rom. 2:11, Ef. 

6:9.24 Opnieuw wordt een enorme tegenstelling gesuggereerd tussen de afgoden en de enige ware 

God. 

De boodschap van de dichter is, dat al die andere goden uit de godenvergadering het niet waard 

zijn om gediend te worden, omdat ze eenvoudig de werken niet doen die eigen zijn aan 

God/goden.  

Maar Asaf gaat nog verder met zijn conclusies: die goden handelen niet alleen niet zoals van hen 

verwacht mag worden, in feite bestáán ze zelfs niet. 

2.4.4 Het oordeel van de dichter 

In vs. 5-7 komt Asaf zelf met een oordeel.25 Een oordeel dat gebaseerd is op het oordeel van God. 

Juist omdát ze werken doen die niet goddelijk zijn, kan Asaf zeggen: ‘ze weten niet en ze 

verstaan niet, ze wandelen steeds in duisternis’.  

Onwetendheid, onkunde, onbegrip en onverstand zijn wel de grootste beschuldigingen die tegen 

een godheid ingebracht kunnen worden. Een god wordt immers toch geacht alles te weten en 

alles in de hand te kunnen hebben? Maar nee, de goden die hier worden bekritiseerd zijn het niet 

waard om goden te zijn.  

                                                 
24

 De uitdrukking ‘het aangezicht van iemand aannemen’ heeft doorgaans de betekenis ‘aanvaarden’, in het negatieve 

ook wel de betekenis ‘voortrekken’. Ook heeft het wel de neutrale betekenis ‘partijdig zijn’. Vgl.: Gen. 32:20, Lev. 

19:15, Deut. 10:17, Job 13:8, 42:8, Mal. 2:9. 
25

 Waarom beginnen in vs. 5 de woorden van Asaf? De dichter laat God oordelen in vs. 2-4 en neemt dan zelf weer 

het woord. Dit verklaart de wisseling van de gebiedende wijs en de aanspreekvorm in vs. 2-4 naar de 3
e
 persoon 

meervoud in vs. 5. Vanaf vers 5 trekt de dichter de gevolgtrekking uit Gods oordeel in vs. 2-4. 
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Merk op dat het hier gaat om de fundamenten der aarde. Dit bevestigt nog eens dat het hier niet 

gaat om rechters in Israël, maar om de goden van de omliggende volken.26 Het hele 

wereldgebeuren staat op z’n kop, omdat de volkeren goden vereren, die geen goden zijn. 

2.4.5 Asaf op het spilmoment 

Deze feiten over de goden brengen Asaf tot een belijdenis. Het lijkt erop, dat Asaf in het begin 

van zijn leven heeft gemeend, dat elk volk rondom Israël zijn eigen god(en) had. Niet dat hij ze 

vereerde, maar hij heeft Baäl, Kamos, etc. wel goden genoemd, zij het niet als god van Israël, 

maar als god van een ander volk.  

Nu hij echter de werken van de ‘goden’ gezien heeft, weet hij beter: ze zullen sterven als een 

mens en vallen als vorsten. Als we deze woorden, conform de aard van de psalm, als poëzie 

beschouwen, zijn we in staat om te begrijpen wat hier staat. Feitelijk zullen ze natuurlijk niet 

sterven, omdat ze niet bestaan. Vanuit poëtisch perspectief is ‘sterven’ een beeldende uitdrukking 

(beeldspraak dus) om te laten zien dat ergens een eind aan zal komen, in dit geval aan de 

schijnmacht van de goden. Uiteindelijk zullen ze niet meer gediend en vereerd worden. De 

dichter heeft daarmee gelijk gekregen, want hoeveel bijbelse afgoden worden nu nog vereerd? Er 

zijn er tal voor in de plaats gekomen, maar de goden die de psalmdichter voor ogen had, zijn alle 

verdwenen: ze zijn ‘gestorven als een mens, gevallen als een vorst’: ook vorsten leven niet 

eeuwig, ze kunnen zelfs na hun dood nog invloed hebben, maar uiteindelijk houdt ook dat op. Zo 

is het ook met de (af)goden. 

Met deze belijdenis lijkt Asaf op het spilmoment te staan tussen heno- en monotheïsme. Hij 

rekent hier af met de erkenning van de heidense goden van rondom. Ze bestaan eenvoudigweg 

niet meer, omdat de HEERE alle volkeren (natiën) bezit (vs. 8). Eenzelfde poëtische omschrijving 

voor het einde of voor het niet-bestaan van de afgoden vinden we in Jer. 10:11 ‘Aldus zult 

gijlieden tot hen zeggen: De goden, die den hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen 

vergaan van de aarde, en van onder dezen hemel’. 

2.4.6 Het gebed van Asaf 

Hij heeft net gezien, dat zijn opvatting dat elke natie zijn eigen god heeft, niet deugdelijk is. Niet 

Kamos bezit Moab, niet Bel bezit Babylonië, niet Milchom bezit Ammon, etc., maar het is 

JHWH (!) Die alle natiën bezit! En dáárom vraagt de psalmdichter of Hij Zijn gezag ook 

                                                 
26

 Vanuit het Hebreeuws kun je nog aanvoeren dat ’erets ook met ‘land’ vertaald kan worden i.p.v. met ‘aarde’, maar 
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daadwerkelijk wereldwijd wil laten gelden. Het is een bede en verwachting die de psalmdichter 

deelt met de dichter van psalm 67 die daar uitroept: ‘De volken zullen U, o God! loven; de 

volken, altemaal, zullen U loven. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de 

volken zult richten in rechtmatigheid; en de natiën op de aarde die zult Gij leiden.’ (vs. 4-5). Vgl. 

Jer. 4:2; Ps. 98:9, Ps. 9:9; Jes. 32:1. 

2.4.7 Samenvatting/conclusie 

Zo zien we, dat we psalm 82 heel goed kunnen lezen in die zin dat het werkelijk over goden gaat. 

De goden worden eerst als realiteit opgevoerd, omdat ze in de overtuiging van de Israëlieten ook 

werkelijk bestonden, zij het dan dat het goden van andere volken waren. Vervolgens worden ‘zij’ 

beoordeeld op ‘hun’ werken en dan blijkt dat ze helemáál geen godenwerken verrichten. Daarom 

kan de dichter ook met hen afrekenen en hen ter dood veroordelen. Per slot van rekening is het 

immers de HEERE, die niet alleen Israël bezit, maar ook alle andere volken.  

Met deze triomfrijke bede in vs. 8 is de rechtzitting afgelopen.  

2.4.8 Problemen bij deze uitleg 

 

2.4.8.1 De Bijbel liegt 

In reactie op deze uitleg hoorde ik iemand zeggen, dat hij moeite heeft met de gedachte dat de 

psalmdichter een situatie voor de geest haalt, die in feite helemaal geen werkelijkheid is. Nog 

sterker geformuleerd: als het hier zou gaan over ‘echte’ goden, terwijl die in feite niet bestaan, 

dan zou psalm 82 een leugen zijn, omdat niet waar is wat er staat.  

Wie dit zegt, is nog niet voldoende vertrouwd met poëzie. Het is immers juist de kracht van 

poëzie om in beeldende taal, waar we ons allemaal iets bij voor kunnen stellen, een geestelijke 

realiteit te beschrijven. Juist wanneer het gaat om geestelijke realiteit, nemen de bijbelschrijvers 

de toevlucht tot een poëtische omschrijving om toch bepaalde aspecten ervan te verkondigen. Zo 

wordt er over God gesproken alsof Hij handen, voeten, oren en ogen zou hebben, om zo te 

verkondigen dat Hij werkt, nabij ons is, alles hoort en alles ziet. Op een vergelijkbare wijze wordt 

God hier getekend als een rechter over andere goden, om zo tot uitdrukking te brengen dat Hij de 

opperheerschappij heeft, dat alle andere goden voor Hem moeten wijken (of ze nu bestaan of 

niet).  

                                                                                                                                                              
dat is gezien vs. 8 waar het ook over de ‘volkeren’ gaat, niet waarschijnlijk.  
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2.4.8.2 Is het wel in overeenstemming met Joh. 10?  

Een belangrijker bezwaar tegen mijn uitleg vind ik het beroep op Joh. 10. We hebben al gezien 

hoe de Heere Jezus in dit hoofdstuk citeert uit psalm 82. Als mijn interpretatie van psalm 82 juist 

is, dan moet dit ook passen in de context van Joh. 10.  

Ik ben ervan overtuigd dat de Heere Jezus de goden uit psalm 82 ook werkelijk als goden 

interpreteerde. Sterker nog: als je de goden in psalm 82 gewoon goden laat zijn, dat komt de 

argumentatie van Jezus veel meer tot zijn recht.  

We zullen daarom in het laatste deel van dit artikel stil staan bij de uitleg van Joh. 10. 

3. Johannes 10 

3.1 Context 

Op een winterse dag is de Heere Jezus in Jeruzalem. Het is een feestdag, want op deze dag in het 

jaar herdachten de Joden hoe Judas Makkabeüs in 165 v. Chr. de tempel had gereinigd en 

vernieuwd, nadat deze door de Syrische vorst Antiochus IV Epiphanes was verwoest.27 

Als Jezus in de voorhof van de tempel wandelt, komen de Joden weer op Hem af en vragen Hem 

op de man af: ‘Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit’. De tekst die nu gaat volgen (vs. 25-

38) is een antwoord van de Heere op déze vraag. En in dit verband staat het citaat uit psalm 82.  

3.2 Uit de werken blijkt Jezus’ godheid 

Het antwoord van de Heere Jezus is als volgt samen te vatten: ‘Ik heb het u gezegd én Ik heb het 

u laten zien, maar jullie geloven Mij niet’. Vers 25 staat centraal in deze perikoop. Het zijn de 

werken van Jezus die getuigen dat Hij God is. Hoeveel wonderen en tekenen heeft Hij al niet 

gedaan? Water in wijn veranderd (Joh. 2), een doodziek kind genezen (Joh. 4), een lamme 

genezen (Joh. 5), een massa mensen gevoed met vijf broden en twee vissen (Joh. 6), een 

blindgeborene ziende gemaakt (Joh. 9). En ongetwijfeld heeft Hij meer gedaan dan wat 

opgeschreven is.  

Welnu, het zijn die werken die in de eerste plaats naar God, Zijn Vader, verwijzen omdat Hij ze 

in de Naam van Zijn Vader doet en in de tweede plaats ook naar de godheid van Hemzelf, want 

de werken getuigen van Hem. Daarom kan Hij in vs. 30 ook zeggen: ‘Ik en de Vader zijn één’, 

omdat Zijn werken dat laten zien.  
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De werken van de Heere Jezus vormen een sleutelbegrip in het evangelie van Johannes. Als een 

rode draad loopt het door het evangelie, dat Jezus’ werken tonen dat Hij God is. In Joh. 5 gaat het 

over de verhouding tussen de Zoon en de Vader. Ook daar beschuldigen de Joden Hem van 

godslastering (vs. 18) en ook hier is Jezus’ antwoord: ‘… want zo wat de Vader doet, hetzelve 

doet ook de Zoon desgelijks’ (vs. 19). Een aantal verzen later geeft de Heere maar liefst vier 

bewijzen van Zijn godheid:  

- vs. 31: Zijn eigen getuigenis, maar omdat een getuigenis alleen waarachtig, dat wil 

zeggen betrouwbaar, is ‘in de mond van twee of drie getuigen’,28 zegt de Heere: ‘Mijn 

getuigenis [alleen] is niet waarachtig’ 

- vs. 32-35: het getuigenis van Johannes de Doper 

- vs. 36: Zijn eigen werken 

- vs. 37: de Vader Zelf. Dit is mogelijk een verwijzing naar de doop van de Heere Jezus, 

zoals we daarvan lezen in Joh. 1. Ook kan het een verwijzing zijn naar Gods woorden in 

de Schriften (vs. 39). 

Merk op, dat het derde getuigenis, namelijk de werken van de Heere Jezus, als een ‘meerdere 

getuigenis’ worden genoemd, vergeleken met het getuigenis van Johannes de Doper. We zien 

hier dus hoe Jezus’ werken laten zien dat Hij God is. Ook in Joh. 14 spelen deze werken een 

belangrijke rol. De Heere zegt daar, nota bene tegen Zijn eigen discipelen, dat ze omwille van 

Zijn werken moeten geloven dat Hij en de Vader één zijn.  

3.3 Psalm 82 in het debat met de Joden 

En daar willen de Joden niet aan: ze worden woest, omdat Hij God heeft gelasterd door Zichzelf 

aan Hem gelijk te maken. In de discussie die nu volgt, staat de vraag centraal of de Heere Jezus 

Zich wel gelijk mag stellen aan God, Zijn Vader. En opnieuw vormen Zijn eigen werken de inzet 

van Jezus’ antwoord: ‘Ik heb jullie vele treffelijke werken getoond van Mijn Vader, om welk van 

die stenigt gij Mij?!’ (vs. 32). En op dít moment citeert Hij uit psalm 82. Dit citaat moet niet 

bewijzen dat Hij Zich God mag noemen, maar het moet bewijzen, dat Hij zich met recht (!) God 

mag noemen.  

                                                                                                                                                              
27

 Zie voor deze geschiedenis het apocriefe boek 1 Makk. 4. 
28

 Vgl. Deut. 19:15; Matth. 18:16; 2 Kor. 13:1; 1 Tim. 5:1; Hebr. 10:28 (vgl. Num. 35:30) 
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3.3.1 Citeren in de oudheid 

Uit de context van Joh. 10 blijkt dat Jezus hier waarschijnlijk in debat is met schriftgeleerden. Je 

moet dat verdisconteren in je uitleg. De schriftgeleerden kenden het hele OT uit het hoofd, zoals 

het in de oudheid heel gebruikelijk was dat mensen grote lappen tekst uit het hoofd kenden. Dat 

was immers vaak de enige manier om een tekst te onthouden, omdat ‘boeken’ duur waren. 

Citeren in de oudheid kan en gebeurt dan ook heel kort: je hoeft maar één psalmvers te citeren en 

de lezer, zeker de schriftgeleerde, kan zich direct de hele psalm voor de geest halen.  

Zo ook met psalm 82. Vers 6 daarvan staat niet op zichzelf, maar staat in het verband van de hele 

psalm. En het is juist dat tekstverband waar de Heere Jezus op doelt.  

3.3.2 Een zwakke redenering 

Als je uitgaat van de interpretatie dat goden in psalm 82 eigenlijk rechters zijn, dan wordt de 

redenering van de Heere Jezus heel zwak. In feite zegt de Heere dan, dat Hij Zichzelf God mag 

noemen, bij de gratie van het feit dat menselijke rechters soms óók goden genoemd worden.29 

Maar dát is niet de reden waarom Hij mag zeggen dat Hij één is met de Vader. Jezus is niet God 

omdat andere mensen óók god genoemd kunnen worden, maar omdat Hij God ís! Het is voor 

Hem niet nodig om de beschuldiging van godslastering te pareren met te zeggen, dat andere 

mensen ook god genoemd worden en dat het dus niet per definitie verkeerd is dat Hij Zichzelf 

ook God noemt. Nee, hij ís God en dat gaat Hij aantonen in de volgende verzen. En omdat Hij 

God is, heeft Hij veel meer reden dan welke mensen dan ook, ja alle reden om Zichzelf God te 

noemen. 

3.3.3 Een sterke redenering 

En om dat aan te tonen, verwijst de Heere Jezus naar psalm 82. Let erop, dat er niet eenvoudig 

wordt gezegd dat in psalm 82 mensen goden worden genoemd. Nee, er staat nog wat bij, namelijk 

dat zíj goden genoemd worden ‘tot wie het woord Gods geschied is’. En juist die woorden van de 

ware God in psalm 82, Die het oordeel uitspreekt over de andere goden, juist die woorden dienen 

in psalm 82 als onderbouwing voor de conclusie van de dichter: ik heb het vroeger wel gedacht, 

maar het zíjn geen goden, want ze doen geen goddelijke werken.  

In Joh. 10 is het alsof de Heere Jezus zegt: ‘Beschuldig Mij niet zo snel van godslastering, maar 

kijk nu eens goed naar de werken die Ik doe. Dát was immers ook het criterium voor de dichter 



Michel Pauw Psalm 82 Documentum 17.5 (2004-2005) 

 18 

van psalm 82. Op basis van hun werken, kwam de psalmdichter tot de conclusie dat de ‘goden’ 

helemaal geen goden waren, maar jullie moeten op basis van Mijn werken tot de conclusie 

komen dat Ik God ben, en één met de Vader. Want Ik doe alleen maar werken van de Vader’. 

Met andere woorden: als jullie kijken naar de werken die Ik doe, dan móéten jullie wel erkennen 

dat Ik God ben. Net zoals de dichter van psalm 82 naar de werken van de (af)goden kijkt en 

daaruit concludeert dat zij helemaal geen goden zijn.  

Daarom zegt Hij even later ook (vs. 37): ‘Indien Ik niet doe de werken van Mijn Vader, zo 

gelooft Mij niet’. Dit lijkt op Joh. 5:31 ‘Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet 

waarachtig’.30 De Heere Jezus gaat heel ver en zegt: ‘Jullie hoeven Míj niet te geloven, maar kijk 

slechts naar Mijn werken. Als jullie naar Mijn werken kijken, dan zullen jullie ‘bekennen en 

geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem’’.31 

4. Conclusie 

We hebben gezien hoe Asaf in psalm 82 als een echte poëet afrekent met de goden van zijn tijd. 

En dat de Heere Jezus in Zijn debat met de Joden bij psalm 82 niet gedacht heeft aan menselijke 

rechters, maar aan goden die door hun ‘werken’ geen goden bleken te zijn. Terwijl het juist de 

werken van de Heere Jezus waren die in Zijn geval aantoonden, dat Hij wél God is.  

In dit antwoord van Jezus zien we hoe Hij spreekt met gezag, als machthebbende (Mark. 1:22), 

want de Joden kunnen er niets tegen inbrengen. Ze kunnen slechts tandenknarsen, omdat ze er 

niet aan willen dat Christus Gods Zoon is.  

 

                                                                                                                                                              
29

 In een kort syllogisme samengevat, zou de redenering als volgt hebben geluiden: a) psalm 82 bewijst dat mensen 

goden genoemd mogen worden, b) Ik, Jezus, ben ook een mens en daarom c) mag Ik Mezelf ook god/God noemen.  
30

 Zie § 3.2 
31

 Vgl. Joh. 5:36. 


