
Twee psalmen in gesprek – een paar gedachten bij Psalm 90 en Psalm 103 

 

Voor de dienst van Oudejaarsdag ben ik Psalm 90 aan het bestuderen. 

Eerlijk gezegd ben ik er al een paar weken – bij tijd en wijle - mee bezig. 

Hoewel hij ook wel ‘de oudejaarspsalm’ wordt genoemd, heb ik hem altijd niet zo 

passend bij oudjaar gevonden, eerlijk gezegd.  

Op oudjaar denk je aan gezelligheid, warmte, terugblikken en vooruitzien, een 

stukje weemoed misschien.  

Maar de tonen van Psalm 90?! Wat is het een grimmige Psalm, als je hem tot je door 

laat dringen. Ik heb hem altijd huiveringwekkend gevonden. 

Wat wordt er wel niet gezegd, in dit gebed van Mozes tot God: 

U doet de sterveling terugkeren tot stof. (vers 3) 

U spoelt hen weg. (vers 5) 

Want wij vergaan door uw toorn, (vers 7) 

door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. 

U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, (vers 8) 

onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. 

 

Het is een psalm die ongelooflijk diep gaat, vol van heftige emoties van toorn die 

Mozes bij God heeft herkend. 

Toch (of misschien: juist daarom, om dit beter te gaan begrijpen) heb ik besloten 

deze psalm te lezen en overdenken op oudejaarsdag. 

En me erin ‘vastgebeten’. 

 

Een paar dingen die me opvielen deel ik alvast, die me hielpen de psalm te verstaan: 

- Volgens mij begrijp je de psalm pas goed als je hem leest in de context. En 

wat zou die context geweest kunnen zijn? Waar zou deze diepe ervaring van 

Mozes betrekking op kunnen hebben? 

Als je alles op een rijtje zet, kom je maar tot één goede mogelijkheid, deze 

(voor mij nieuw, maar door anderen ook gesuggereerd): de episode na de 

verspieders. U weet wel, toen de 12 verspieders het land hadden verkend, 

reageerde het overgrote deel van het volk vanuit ongeloof, en klaagde men 

God en Mozes aan. Dat was toen voor God de druppel. Reeds lang had Hij 

het volk verdragen, er gebeurde niet iets voor het eerst. Maar nu was de maat 

vol, en Hij zei dat het volk nog weer 38 jaar de woestijn in kon, tot heel de 

ongelovige generatie (op dat moment ouder dan 20 jaar) uitgestorven zou 

zijn. 

38 jaar lang heeft Mozes dat dus om zich heen zien gebeuren: hoe Gods toorn 

mensenkinderen deed terugkeren tot het stof en zand van de woestijn… 

Vanuit die achtergrond begrijp je denk ik de psalm beter. 

Ook de nadruk op de ‘geslachten’ (vers 1) en de ‘komende geslachten’ (vers 

16) wijst in die richting. 

 

- Tegelijk is dat begin (vers 1) en het einde (vers 16 ev) juist zeer hoopvol, als 

het over de geslachten gaat. God wordt een ‘toevlucht’ genoemd. Woorden als 

‘uw liefelijkheid’ en ‘uw goedertierenheid’ vallen. 

Blijkbaar heeft die huiveringwekkende toorn van God niet het laatste woord! 



Flarden van de psalm deden me ook denken aan Psalm 103, van David. 

Ik ben dat allemaal eens gaan vergelijken, en op een rijtje gaan zetten.  

Wat zijn er veel overeenkomsten. 

Maar ook: wat veel verschillen. 

Psalm 103 lijkt soms wel een spiegel!  

Dezelfde thema’s maar dan bijna tegengesteld! 

En het kan niet missen: het heeft alles te maken met Psalm 90.  

Want David zegt in Psalm 103: 

Hij (God, red.) heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt. (Ps. 103:7) 

Zijn plannen, zijn overwegingen in zijn hart, zouden wij zeggen. 

Dit psalmvers heeft trouwens betrekking op Exodus 34, waar God zijn wegen aan 

Mozes toonde, en Hij zijn Naam aan hem bekendmaakte. Wat je in Exodus 34:6 en 

verder leest, keert letterlijk terug in Psalm 103 (die de Náám van God bezingt –vers 

1): 

Barmhartig en genadig 

geduldig en rijk aan goedertierenheid. (Psalm 103:8 en lees ook verder) 

Deze woorden zetten de toon in Psalm 103, waar overigens ook nadrukkelijk de 

toorn van God ter sprake komt. 

 

Ik zet de verzen die mij opvielen naast elkaar, om te laten zien hoe bijzonder ze in 

elkaar grijpen (citerend uit de Herziene Statenvertaling): 

 

Psalm 90 Psalm 103 

1. Heere, U bent ons een toevlucht 

geweest van generatie op 
generatie. 

2. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid 

bent U God. 

16. Laat uw glorie over hun (uw 

dienaren, red.) kinderen gezien 

worden. 
 

17. De goedertierenheid van de HEERE is 

van eeuwigheid tot eeuwigheid, over wie 
Hem vrezen, zijn gerechtigheid is voor de 

kinderen van hun kinderen. 

      11.Wie weet hoezeer U te vrezen 

           bent? 

11. zijn goedertierenheid is machtig 

      over wie Hem vrezen. 

13. De HEERE ontfermt zich over wie Hem 

vrezen. 

17. De goedertierenheid van de HEERE is 
van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie 

Hem vrezen. 

       3. U doet de sterveling terugkeren 

           tot stof. 

14. U blijft bedenken dat wij stof zijn. 

5 en 6. In de morgen zijn zij als het gras dat 

opkomt: in de morgen bloeit het en komt 

het op, ’s avonds wordt het afgesneden en 

het verdort. 
10. Het wordt snel afgesneden. 

15. De sterveling, zijn dagen zijn als het 

gras, als een bloem op het veld, zo bloeit 

hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is 

hij niet meer en zijn plaats kent hem niet 
meer. 

3 en 7. U doet de sterveling terugkeren tot 

stof (…), wánt wij vergaan door uw toorn. 

13 en 14. De HEERE ontfermt Zich (…), 

wánt Hij weet wat voor maaksel wij zijn en 

blijft bedenken dat wij stof zijn. 

7. Wij vergaan door uw toorn. 9 en 10.Niet voor eeuwig handhaaft Hij zijn 

toorn, Hij doet ons niet naar onze zonden. 



8. U stelt onze ongerechtigheden voor uw 
ogen, onze verborgen zonden in het licht 

van uw aangezicht. 

3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. 
9. Niet voor eeuwig handhaaft Hij zijn 

toorn. 

12. Zo ver het oosten is van het westen, zo 

ver heeft Hij onze overtredingen van ons 

gedaan. 

9. Onze dagen gaan voorbij door uw 
verbolgenheid, wij brengen onze jaren door 

als een gedachte. 

3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, 
5. Die uw jeugd vernieuwt als die van een 

arend. 

10. Het meeste daarvan is moeite en 

verdriet. 

2. Vergeet niet één van zijn weldaden. 

5. Die uw mond verzadigt met het goede. 

12. Leer ons zo onze dagen tellen. 2. En vergeet niet één van zijn weldaden. 

 14. Verzadig ons in de morgen met uw 

goedertierenheid. 

5. Die uw mond verzadigt met het goede. 

14. dan zullen wij juichen en verblijd zijn, 

tijdens al onze dagen. 

1. Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in 

mij is, zijn heilige Naam. 

15. Verblijd ons overeenkomstig de dagen 

waarin U ons verdrukt hebt. 

3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, 

5. Die u kroont met goedertierenheid 
9. Niet voor eeuwig handhaaft Hij zijn 

toorn. 

17. De liefelijkheid van de Heere, onze 

God, zij over ons. 

13. Zoals een vader zich ontfermt over 

zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE 

Zich over wie Hem vrezen. 

  

 
U mag zelf aan de slag met bovenstaande ‘overeenkomsten en verschillen’, die uiteindelijk op 

dezelfde God betrekking hebben. Zelf vind ik vooral Ps.90: 3 en 7 versus Ps.103: 13,14 een heel 

bijzondere en betekenisvolle ‘tegenstelling’ vormen. 

 

We lijken er in ieder geval inderdaad niet omheen te kunnen, dat David zich in Psalm 103 

verhoudt tot Psalm 90. 

Waarbij hij, anders dan Mozes (die er nog met één been in staat, als het ware, en die er enorm 

door aangegrepen was), meer terug kan zien op die heftige geschiedenis, die dan alweer langer 

geleden is (waarbij overigens tegelijk bedacht moet worden dat ook David een heftige en zondige 

geschiedenis heeft gekend, met daarin de toorn van God, maar ook diens genade). 

 

Hoe dan ook: we willen bij de preekvoorbereiding Psalm 90 vooral op zichzelf laten staan, en niet 

teveel het ‘licht’ van Psalm 103 over het ‘donker’ van Psalm 90 laten vallen, want anders zouden 

we deze psalm geen recht doen. Juist ook de ‘vreze’ voor God, met Wie geen loopje te nemen valt, 

is een belangrijk thema in Psalm 90 (hoewel het woordje ‘vreze’ ook driemaal valt in Psalm 103). 

Geen slaafse angst voor een onberekenbare God uiteraard, maar wel de terechte vrees voor een 

God die juist liefde en trouw hoog in het vaandel voert, en er niet tegen kan als deze waarden 

worden geschonden. Net zoals bij mensen onderling niet alles maar getolereerd wordt en zeer 

vriendelijke mensen terecht enorm boos kunnen worden om onrecht of kwaad. 

Tegelijk zit er ook veel ‘licht’ in Psalm 90. 

Denk aan de liefelijkheid en goedertierenheid van God, die een toevlucht is. 

 

En in zijn gebed voor de geslachten, ook voor de jeugd (vers 16!) en de nieuwe generatie 

Israëlieten die het Beloofde Land in zullen gaan, heeft Mozes ons een uiterst kostbare psalm 

nagelaten, die waarschuwt voor het kwade, en oproept onze Toevlucht, de Here God op te zoeken. 

 

Want dat is Hij geweest, van geslacht op geslacht. 

En in dat vertrouwen mogen ook wij (en biddend voor de nieuwe generatie) weer de komende 

jaargrens oversteken, de ‘vreze des Heren’ hoog in het vaandel trachtend te voeren en vanuit dat 

perspectief onze dagen te tellen en bewust te leven. 

                                                                                                               Ds. Bart Trouwborst 

 


