
   

Informatie 
‘Mijn, God, mijn God, waarom verlaat U mij?’ 
Smeekgebed van David toen hij door zijn 
vijanden werd vervolgd. Zo is Jezus Christus 
vervolgd en uiteindelijk zelfs door Zijn vijanden 
gedood, omdat zij Hem niet als Koning wilden 
erkennen. Psalm 22 wordt in het Nieuwe 
Testament dan ook meerdere keren op Christus 
toegepast.  
Je kunt zo overstelpt worden door lijden, dat je 
voor je gevoel God helemaal kwijt bent, 
waardoor het lijden nog zwaarder wordt, omdat 
je dan écht helemaal alleen bent. David zegt 
echter wel ‘mijn God, mijn God’, ondanks alles 
roept hij God toch als zijn God aan. 
Zo riep ook Christus het uit, in Zijn 
verschrikkelijke lijden, toen Hij zelfs de Vader 
naam niet over Zijn lippen kreeg, omdat de 
Vader Hem had losgelaten. In het Avondmaals-
formulier staat het doel van Zijn klacht, ‘opdat 
wij tot God zouden genomen, en nimmermeer 
door Hem verlaten worden.’ Wat een rijke 
troost, laten we daar aan vasthouden, in alle 
omstandigheden: het oog omhoog en het hart 
naar boven! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
Dus fel geslagen? 

 

------------------------------------- 

 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 't 
Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
In mijn verdriet. 

 

 

      

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tips 
- Vertel de eerste keer kort iets over het lied. 

- Zing het lied één keer per dag met elkaar. 

- Begin bij het eerste couplet en afhankelijk van 

de leeftijd van je kind, kun je vervolgens verder 

gaan met het volgende couplet. 

- Laat merken dat je het fijn vindt om met elkaar 

te zingen. 

- Mocht je het lastig vinden om te zingen, zing dan 

mee met YouTube of www.psalmboek.nl. 

- Kan je kind nog niet praten, geef hem of haar 

dan een muziekinstrumentje om op die manier 

mee te doen. 

- Meld je via 

https://hervormdandel.nl/liedvandeweek voor 

het digitale Liedblad. 

Lied van de week 

Psalm 22:1 – oude berijming 

http://www.psalmboek.nl/
https://hervormdandel.nl/liedvandeweek


 


