Psalm 37
Wentel uw weg op den HEERE en vertrouw op Hem,
Hij zal het maken.
Psalm 37:4b

Ad Leeuwenhage



1. Een Psalm van David.
Aleph. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen.
2. Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij
afvallen.
3. Beth. Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met getrouwheid.
4. En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerte uws harten.
5. Gimel. Wentel u weg op den HEERE en vertrouw op Hem, Hij zal het maken;
6. En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.
7. Daleth. Zwijg den HEERE en verbeid Hem; ontsteek u niet over dengene wiens weg voorspoedig is, over een man, die listige aanslagen uitvoert.
8. He. Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid; ontsteek u niet, immers niet om kwaad te doen.
9. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden; maar die den HEERE verwachten, die zullen
de aarde erfelijk bezitten.
10. Wau. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en gij zult acht nemen op zijn plaats,
maar hij zal er niet wezen.
11. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erftelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede.
12. Zaïn. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen den rechtvaardige, en hij knerst over hem
zijn tanden.
13. De HEERE belacht hem, want Hij ziet dat zijn dag komt.
14. Cheth. De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen, om den ellendige en nooddruftige neder te vellen, om te slachten, die oprecht van weg zijn.
15. Maar hun zwaard zal in hunlieder hart gaan, en hun bogen zullen verbroken worden.
16. Teth. Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen.
17. Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden, maar de HEERE ondersteunt de
rechtvaardigen.
18. Jod. De HEERE kent de dagen der oprechten, en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven.
19. Zij zullen niet beschaamd worden in den kwaden tijd, en in de dagen des hongers zullen zij
verzadigd worden.
20. Caph. Maar de goddelozen zullen vergaan; en de vijanden des HEEREN zullen verdwijnen,
als het kostelijkste der lammeren; met den rook zullen zij verdwijnen.
21. Lamed. De goddeloze ontleent en geeft niet weder, maar de rechtvaardige ontfermt zich en
geeft.
22. Want Zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten, maar Zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden.
23. Mem. De gangen deszelven mans worden van den HEERE bevestigd, en Hij heeft lust aan
zijn weg.
24. Als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt zijn hand.
25. Nun. Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar heb niet gezien den rechtvaardige
verlaten, noch zijn zaad, zoekende brood.
26. Den gansen dag ontfermt hij zich en leent, en zijn zaad is tot zegening.
27. Samech. Wijk af van het kwade en doe het goede, en woon in eeuwigheid.
28. Want de HEERE heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten; in eeuwigheid
worden zij bewaard, maar het zaad der goddeloze wordt uitgeroeid. (Vervolg op pag. 30)


Psalm 37
= 4.6.4.30 = ledawied = Aan of tot David (= De Geliefde)
Deze Psalm is dus gericht, aan Davids Geliefde Zoon, om Hem te versterken en
te bemoedigen.
Via de Zoon van David, namelijk in onze HEERE Jezus Christus, worden ook
wij versterkt, en bemoedigd. Hij zegt ons, dat het geluk en de voorspoed der
goddelozen maar tijdelijk is en dat dit uiteindelijk grote vervloeking met zich
mee zal dragen.
Hij vermaant ons om de weg der goddelozen niet na te volgen, maar heilig te
leven en in alle omstandigheden op de HEERE te vertrouwen.
Want de HEERE is je in alles nabij en Hij zal je een zalig einde verlenen.
Namelijk: “Eeuwige zaligheid en heerlijkheid”.

Aleph
:1 Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen.
= 200.8.400.400 30.1
		
=
		
Boosdoeners
=
Niet benijden
=
Die onrecht doen =

Niet ontsteken, branden, in vlam en vuur geraken
Verhit of kwel uzelf niet door ergernis
Kwaden, boosaardigen, hoogmoedigen
niet jaloers zijn
Werkers der ongerechtigheid

De tijdelijke voorspoed der goddelozen sluit niet uit, dat daardoor de
gelovigen “tegenspoed en kruis” hebben te verdragen.
De Woorden van de Geliefde dienen er in het bijzonder dan ook voor, om te
voorkomen dat er in het hart van de gelovigen, ergernis en een wortel der
bitterheid zou uitspruiten.
Romeinen 12:1:
Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is
geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de HEERE.
Spreuken 24:1:
Zijt niet nijdig over de boze lieden (=
gelusten, om bij hen te zijn.

= 300.50.1 = anasj) en laat u niet



:2

Want als gras, zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij als gras vergaan.

:2

Haast
=
Gras
=
				
				
Het groene gras		
				
				
Vergaan =
				
Groen
=
Scheutjes =

= 5.200.5.40 = meharah = Spoedig
= 200.10.90.8 = chatsier (Job 8:12; Psalm 90:5;
Psalm 103:15 e.v.; Jesaja 40:6 e.v. ;Jesaja 51:12)
= Verblijven, waanidee, illusie
= Uitbeelding van de Wet
= Het kortstondig leven van de mens
En dit leven is een illusie, een waan
= 30.6.2.50 = nabol
= Aftakelen, vervallen, afvallen, verwelken
= 100.200.10 = jaraq = spuwen
= 1.300.4 = desja = uitspruiten (jong gras)

Alle goddelozen (of ze nu oud of jong zijn), zij zullen als gras afgesneden
worden, en zullen dus vergaan.
Jacobus 1:10, 11; 1 Petrus 1:24:
Gras en zijn bloem = De bloei en de heerlijkheid van het kortstondige leven
van elk mens.
Johannes 6:19 e.v.; 1 Petrus 5:6:
Maar wij zouden niet meer gericht zijn op de bloei en op de ontwikkeling,
en op de heerlijkheid van ons kortstondige leven. Wij zouden verdrukking
lijden (gras = onze oude mens wordt geplet) omwille van het eten van het
Brood des Levens, Hetwelk de HEERE ons aanreikt.
Dus: Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge
te Zijner tijd.

Beth
:3 Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de Aarde, en voed u
met getrouwigheid.
Vertrouw
=
= 8.40.2 = Vertrouwen, Geloven, je totaal verlaten op
					 = zeker, en zonder angst; wees er zeker van
= 5.6.5.10 = Jehovah = De Zijnde
HEERE
=


Goede
=
Bewonen
=
Aarde		
=
Voed u		=
Getrouwheid =

Het Leven van het Nieuwe Verbond
Tabernakelen (= tijdelijke woonplaats)
Het beloofde land
Weiden, Herder, Naaste, Vriend
Geloof, voorwaar, waarachtigheid, amen

:3 Het goede doen = Voedt u met Getrouwheid; Voedt u met de Waarheid;
		
Vertrouw op het Woord Gods, en u angst, en uw boosheid over onrecht, zal afnemen
		
De Naaste is uw “Ja en Amen”;
		
Leef vanuit het Nieuwe Verbond der Genade
Wat die ander doet, doet hij voor zijn eigen verantwoording en hij zal hier
zeker de consequenties van ondervinden. En zeker als hij in de toekomst
voor God verschijnt.
Maar wat u aangaat, u zou de HEERE dienen. Met alle consequenties van
dien. Richt je hart in alles op Hem.
De Aarde, namelijk het Land Kanaan, is een type van ons Hemels Kanaan.
En dus: “Vertrouw op de HEERE, neem je Hemelse positie in en voed je met
de Waarheid, en je zult beërven.”
Let wel, dit staat in de “gebiedende wijs”.
We vinden in de Schrift vele Beloften op gebiedende wijs uitgesproken.
In zeer krachtige bewoordingen worden wij als het ware gevoerd naar een
dadelijk genieten, en naar het direct “eigen” maken, van al hetgeen ons
beloofd is.
Natuurlijk, je kunt niemand dwingen, maar als je een hart wilt hebben
waarin blijvende rust, vrede en blijdschap heerst, heb je geen ander
alternatief.
En dus:

:4
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Verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.

Verlustig =
			
			=
		

Verheugd zijn over;
Vreugde en Blijdschap hebben in Hem
“week zijn” (= zacht van hart zijn);
kieskeurig; delicatesse


HEERE =
= 5.6.5.10 = Jehovah = De Zijnde
Begeerte = Verlangen, vragen, wensen, behoeften, noden, lust
Hart
= Gemoed, denken, binnenste
Wees kieskeurig, zie de HEERE als uw Enige Delicatesse en Vreugde.
Wees voor de HEERE zacht van hart en laat Hem Zijn Woord in uw
binnenste schrijven.
Hij zal u geven, dat uw boosheid over uw boosdoeners op de achtergrond
zal geraken.
Waardoor de lust naar de “weg der boosdoeners” verdwijnt.
Maar de lust om de wil en de weg des Vaders te bewandelen aangewakkerd
wordt.
Psalm 40:7-9:
Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt Mij de oren
doorboord;
Waarna wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, God welbehaaglijk offer, opdat “de wil des Vaders” in onze lichamen volbracht wordt.

Gimel
:5 Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.
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Wentel =
= 30.6.3 = gal = rollen (uitbeelding van wedergeboorte)
					 = (leven vanuit de wedergeboorte)
Weg		
= Wandel, reis, manier van leven, wijze van wandelen,
			
richting, koers
HEERE =
= 5.6.5.10 = Jehovah = De Zijnde
Vertrouw = Zekerheid, veiligheid, hoop
Maken
= Doen, uitvoeren, verrichten
Laat Christus, de uitkomst van uw wandeling zijn.
Vertrouw op Hem. Laat Hij uw toekomstverwachting zijn en Hij zal Zijn
Leven in uw leven bewerkstelligen.
1 Petrus 7:7:
Wentel al uw voornemen en doen, en al uw zorg en bekommernis op de
HEERE, en Hij zorgt voor u.



Psalm 22:9:
Hij (de HEERE Jezus), heeft het op de HEERE gewenteld, dat Hij Hem nu
uithelpe, dat Hij Hem redde, dewijl Hij Lust aan Hem heeft.
Via het woord “vertrouwen” (=
= 8.9.2 = batach) wordt onze de weg
geschilderd, die wij als gelovigen, in afhankelijkheid van de HEERE Jezus
Christus zouden lopen.
Namelijk een weg, die in en vanuit de verdeeldheid (= = 2), via verdrukking, lijden en barensnood (=
= 9), naar de Nieuwe Schepping en
naar onze erfenis zal leiden. (= = 8).
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En Hij zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als
den middag.

Gerechtigheid =
Voortkomen =
Gelijk Licht =
Recht		
=
			
Middag
=
			
=
			

Rechtvaardigheid
Voortbrengen
Tussen Uw Licht en Uw Gerechtigheid is geen verschil
Oordeel, veroordeling, wraak,
van elke smet zuiveren
Het volle Licht, vensters
Rotsen
(Staat in een mannelijke meervoudsvorm)

Gerechtigheid, zal geopenbaard worden.
De HEERE zal Recht doen aan gelovigen en recht doen over ongelovigen.
Alle dingen zullen in het Licht gebracht worden.
En zullen beoordeeld, danwel veroordeeld worden door de HEERE Zelf.
Maar dit vers zegt in bijzonderheid:
Dat de Rechtvaardigheid, en dus het geloof van de G(g)elovige, door de
HEERE in de openbaring gebracht zal worden.
Eerst de werken van de HEERE Jezus Christus Zelf.
En daarna de werken van hen, die in Christus (de Rechtvaardige) zijn.
Namelijk het willen en het werken, wat de HEERE Jezus Christus in ons
bewerkt heeft.



Geen werken der duisternis, maar werken des Lichts, worden door het
“Licht der Wereld” in het leven van de G(gelovige), bewerkstelligd.
Die werken des Lichts zullen al het licht van de Middag verre overtreffen.

Daleth
:7. Zwijg den HEERE, en verbeid Hem; ontsteek u niet over dengene, wiens
weg voorspoedig is; over een man, die listige aanslagen uitvoert.
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Zwijg
=
		
HEERE
=
Verbeid
=
Onsteek
=
		
Weg
=
Voorspoedig
=
Man
=
Listige aanslagen =
			
Uitvoert
=
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= 40.6.4 = doom
Wees stil; Mor of murmureer niet
= 5.6.5.10 = Jehovah = De Zijnde
Pijn; pijnigen; smart dragen; lijdzaamheid
Ongenoegen, ontbranden,
toornig zijn, hittigheid
Wandeling
Vooruitgang; voor de wind gaan
= 300.10.1 = iesj
Naar eigen goeddunken,
goddeloze raadslagen
Doen, maken, voortbrengen, produceren

Jacobus 1:2-5:
Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei
verzoekingen valt;
Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.
Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt
zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.
En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die
een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
Hebreeën 10:35:
Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des
loons heeft.
Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan
hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;
Want nog een zeer weinig, en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet
vertoeven.



Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt,
Mijn ziel heeft in hem geen behagen.
Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van
degenen, die geloven tot behouding der ziel.
Hebreeën 12:1 e.v.:
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom
ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons
lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons
voorgesteld is;
Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke,
voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en
schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.
Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren
tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw
zielen.
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Dus: Murmureer niet tegen de HEERE, maar neem de dingen zoals ze
komen en gaan.
Draag smart om Zijnentwil.
En wacht op de HEERE, want de HEERE zal voor u strijden. (Exodus 14:13,14)
Draagt de smaadheid van Christus, want die zijn Meerder, dan voor een
korte tijd de genieting der zonden.
Loop met lijdzaamheid de loopbaan die u voorgesteld is.
En wees niet afgunstig over degene, die het nu nog “voor de wind gaat”.
Filippenzen 1:29:
Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te
geloven, maar ook voor Hem te lijden.
Johannes 15:18:
Indien de Wereld u haat, weet dan, dat ze Mij, eer dan u gehaat heeft.
Het vervolg van dit vers zegt hoe het komt dat het deze man (=
=
300.10.1. = iejs) zo “voor de wind” gaat. Die man heeft zich gesteld onder
een andere geest, in plaats van onder de Geest van God.


Zijn wandeling is naar “eigen goeddunken”.
Zijn doen en laten komt voort uit zijn verdorven raadslagen.
Al zijn voorgenomen plannen werkt hij uit en slaagt daarin (alleen ze
deugen nergens toe).

He
:8 Laat af van toorn, en verlaat de grimmigheid; ontsteek u niet, immers niet,
om kwaad te doen.

:8 Laat af
=
= 80.200.5 = haraf
				 Besluiten, zinken, bezinken, laten vallen
Verlaat
= Vergeten, laten
Grimmigheid = Ongenoegen, hitte, wraak
Ontsteek
= Ontbranden
Kwaad
= Goddeloos, boosdoener, voeden, naaste,
			 vriend, herder
Laat je toorn zinken, geef je ongenoegen en je neiging tot wraak geen plaats.
Het voedt alleen maar je eigen wraakgevoelens. En dan ben je nog verder
van huis, want je bent je Rust, Vrede en blijdschap kwijt.
Je zou je hieraan vergrijpen, alleen maar omdat je twijfelt aan Gods voorzienigheid en aan Gods trouw.
Of: Je zal zelf in het “kwaad doen” vallen, namelijk het voorbeeld der goddelozen navolgen.
Namelijk een “levensweg” begeren, waarin het je voor de wind schijnt te
gaan, hoewel dit alleen maar leidt naar het verderf.
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Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den HEERE
verwachten, die zullen de Aarde erfelijk bezitten.
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Boosdoeners
=
Uitgeroeid
=
HEERE
=
Verwachten
=
Aarde
=
Erfelijk bezitten =
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Herders, weiden, voeden, naasten
Afsnijden, vernietigen (Daniël 9:26)
= 5.6.5.10 = Jehovah = De Zijnde
Zien, wachten op
De Aardbodem, het (beloofde) land
= 300.200.10 = jarash

De goddelozen zullen afgesneden worden van het Leven.
Deze boosdoeners zijn dus valse herders en staan de schapen naar het leven.
Precies zoals zij eerst de Messias afgesneden hebben van het Leven.
(Daniël 9:26, 27)
Maar Hij zal Opstaan uit de dood, vanwege Zijn geloof en gehoorzaamheid.
Omdat Hij het van de HEERE verwachtte, heeft Hij het Land beërfd.
(Psalm 16:10, 11)
En dit geldt voor allen die in Christus zijn en het alleen van de HEERE
verwachten.

Vau
:10 En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en gij zult acht nemen
op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen.

:10 Nog een

=
Weinig (tijd)
=
Maar de goddeloze =
		
Acht nemen
=
Plaats
=

= 4.6.70.6 = weajod
De wetteloze, de zoon des verderfs,
namelijk de duivel (en natuurlijk allen, die van hem zijn)
Verstand, overwegen, bedenken
Standplaats

Hebreeën 10:37:
Want nog een weinig tijds, en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet
vertoeven. En voor de goddeloze bij uitstek, zal geen plaats meer zijn; hij
zal er niet meer zijn.
De tegenstander(s) zullen maar even de gelovigen kunnen kwellen.
Het duurt maar één nacht, namelijk zolang wij in deze Wereld zijn, die in
duisternis ligt.
Psalm 30:6:
Want een ogenblik, is er in Zijn toorn, maar Leven, in Zijn goedgunstigheid;
Des avonds vernacht het geween, maar des morgens, is er gejuich.
Wij leven nu nog in de wereld die in duisternis ligt.
Maar in Zijn Morgen……..
11

Die goddeloze stond er als een uitdijende groene (en leek dus op een eeuwig
blijvende) boom; Maar zie, hij is niet meer. (Psalm 37:35, 36)
In het bijzonder de uitbeelding van Babel en de koning van Babel, namelijk
de duivel.
Voor de goddeloze (de god dezer wereld) en voor zijn woning (deze oude
Wereld), zal geen plaats meer gevonden worden.

: 11 De zachtmoedigen daarentegen, zullen de Aarde erfelijk bezitten, en zich
verlustigen over grote Vrede.

:11 Zachtmoedigen = Nederigen; zwakken; laagsten; ootmoedigen
Bezitten
Verlustigen
Grote
Vrede
		

=
= 6.300.200.10
=
= 3.50.70
= Overvloedig, veel
=
= 40.6.30.300 = sjaloom
Rust, voorspoed, veiligheid, welvaart

Gelovigen (= zij die nederig, en zacht van hart zijn, en dus het Woord en de
Beloften Gods in hun hart laten schrijven (of laten planten)), die zullen de
Aarde beërven.
En in verband met Christus en Zijn Lichaam, Die beërven Hemelen èn Aarde.
Zij hebben deel aan de “grote, overvloedige Vrede”.
Zij hebben namelijk deel aan het Nieuwe Verbond, het Verbond des Vredes.
En dus Geestelijke, eeuwige Welstand en Overvloed.
Mattheüs 5:3-12:
Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der Hemelen.
Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen
verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
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Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is
het Koninkrijk der Hemelen.
Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad
tegen u spreken, om Mijnentwil.
Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo
hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.
Psalm 10:17:
HEERE, Gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord; Gij zult hun hart
sterken; Uw oor zal opmerken.
Jesaja 48:18:
Als we de HEERE, in alles vertrouwen, dan zal de Vrede, die wij van Hem
ontvangen, gelijk een rivier zijn, en zal de Rechtvaardigheid, gelijk de
golven der Zee zijn.

Zain
:12 De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen den Rechtvaardige, en hij
knerst over Hem met zijn tanden.

:12 Bedenken
Goddeloze
Rechtvaardige
Knerst
Tanden
		

=
=
=
=
=

= 40.40.7 = zomeem
= 70.300.200 = rasja
= 100.10.200.90 = tsadieq
= 100.200.8 = choreq
= 10.50.300 = sjanie
Scherpte; ijverig leren, vermalen

Psalm 35:16:
Onder de huichelende spotachtige tafelbroeders, knersten zij over Mij, hun
tanden.
Tafelbroeders =
		
=
			
			
			

Joodse Volk
Je familie naar het vlees
Dus van je familie, moet je het maar hebben
Maar die hebben het weer van hun vader de duivel
Hypocrieten, murmurerenden
13

Job.16:9 e.v.:
Zijn toorn verscheurt, en hij haat Mij; hij knerst over Mij met Zijn tanden;
Mijn wederpartijder scherpt zijn ogen, tegen Mij.
Zij gapen met hun mond tegen Mij; zij slaan met smaadheid op Mijn
kinnebakken; zij vervullen zich tesamen aan Mij.
God heeft Mij aan den verkeerde overgegeven, en heeft Mij afgewend in de
handen der goddelozen.

:13 De Heere belacht hem, want Hij ziet, dat Zijn dag komt.
:13 HEERE = Eigenaar, Bezitter, Man
Belacht =
Ziet
=
Dag
=
Komt =
			

Bespot
Inzien, doorzien
= 40.6.10 = jom
Niet alleen Zijn Dag (= Oordeel),
maar Hij zal Zelf komen om te oordelen

Psalm 2:1 e.v.:
Waarom woeden de Heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen
tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij
hen verschrikken.
Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn
Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der
aarde tot Uw bezitting.
Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken
slaan als een pottenbakkersvat.
Handelingen 17:31:
Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem
rechtvaardiglijk zal oordelen, door één Man, Dien Hij daartoe geordineerd
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heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden
opgewekt heeft.
Dag = oordeel
		
Dingen die het Licht niet konden verdragen, worden dan in het
volle Licht gebracht, beoordeeld en, of veroordeeld.

Cheth
:14 De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken, en hun boog gespannen,
om den ellendige en nooddruftige neder te vellen, om te slachten, die
oprecht van weg zijn.

:14 Zwaard

=

		
			
Goddelozen =
Uitgetrokken =
Boog
=
Gespannen
=
Ellendige
=
Nedervellen =
Slachten
=
Oprecht
=
Weg
=

= 2.200.8 = cherev
Verspillen, ruineren, opdrogen, hitte, droogte,
Horeb, vlammend, Cherub
wettelozen, zonen des verderfs,
Openen, doorgang, deur
Hard, stijfnekkig (spreekt van kracht)
Vertreden, buigen, aanleggen
Arme, behoeftige
Neerslaan, vernederen
Doden
Recht
Levenswandel

:14 De schede wordt door het trekken van het zwaard geopend.
Of de kracht van de boog wordt gebruikt om pijlen (geestelijke leringen) uit
te zenden.
En in beide gevallen, staat de tegenstander klaar, om met “zwaard of pijl”,
boodschappen uit te zenden.
Valse leringen, die de gelovige die in deze Wereld arm, behoeftig en tot
lijden, en tot valstrik zullen zijn. Waardoor deze gelovige, min of meer, van
het Leven afgesneden zou kunnen worden. En in ieder geval niet meer
capabel zou zijn, in zijn dienst aan de Levende God
Dus let niet op hen, maar zie daarbij op de HEERE Jezus, in Mattheüs 4.
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Want ook Hij werd in de woestijn door de duivel met vurige pijlen verzocht,
om van de weg der Rechtvaardigheid af te wijken, opdat Hij in deze Wereld
niet zou hoeven lijden. En dat het Hem naar het vlees goed zou gaan. Maar
daarbij zou Hij van Zijn oprechte wandel in geloof moeten afwijken.

:15 Hun zwaard zal in hunlieder hart gaan; en hun bogen zullen verbroken
worden.

:15 Zwaard

= Verspillen, ruineren, opdrogen, hitte, droogte,
		
Horeb, vlammend, Cherub
Hart
= Inwendige, binnenste, denken, gemoed
Bogen
= Hard, stijfnekkig (spreekt van kracht)
Verbroken = Breken, vernietigen, in stukken breken
Maar die valse geestelijke leringen zullen hen opbreken.
Hun aanslagen zullen tot hun eigen verderf leiden.
Hun valse leringen en beschuldigingen zullen op hun eigen hoofd
wederkeren.
Zij en de kracht van hun woord (pijl of zwaard), zullen verbroken worden.
Spreuken 24:19-22:
“Ontsteek u niet over de boosdoeners; zijt niet nijdig over de goddelozen.
Want de kwade zal geen beloning hebben, de lamp der goddelozen zal
uitgeblust worden”.
Mijn zoon! vrees den HEERE, en den koning; vermeng u niet met hen, die
naar verandering staan;
Want hun verderf zal haastelijk ontstaan; en wie weet hun beider ondergang?
Het enige loon dat zij zullen ontvangen, is de dood.
Het beetje licht (= leven) wat zij hebben (lamp =
200.10.50 = nèr) zal
uitgaan, uitblussen, opdrogen.
Uitgeblust =
= 20.70.4.10 = jadak = hun kennis.
Spreuken 20:27:
De ziel des mensen is een lamp des HEEREN, doorzoekende al de
binnenkameren des buiks.
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Het Licht van Jehovah, Zijn Neshamah (die in Adam en in alle mensen is
doorgegaan), doorzoekt heel het binnenste van de buik.

Teth
:16 Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler
goddelozen.

:16 Goede
Weinige
Rechtvaardige
Beter
Overvloed
Goddelozen

=
= 2.6.9 = tof
= Mindere
=
= 100.10.4.90 = tsadieq
=
= 2.6.9 = tof
=
= 50.6.40.5 = hamoon
= wettelozen, zonen des verderfs,

Het “goed weinige” (= het veel mindere), wat een rechtvaardige heeft in
deze Wereld, is beter, en dus meerder, dan de overvloed (= aardse rijkdom
en goederen) der goddelozen.
Hoe weinig, dit “Goede” van de rechtvaardige, in deze Wereld ook voorstelt,
het overtreft alles.
Prediker 5:9:
Die het geld liefheeft, wordt van het geld niet zat; en wie den overvloed
liefheeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is ook ijdelheid.

:17 Maar de armen der goddelozen zullen verbroken worden; maar de HEERE
ondersteunt de rechtvaardigen.

:17 Armen

=
			
Goddelozen
=
Verbroken
=
HEERE
=
Ondersteunt
=
			
Rechtvaardigen =

Kracht, macht,
zaad(meervoudsvorm), potentie
wettelozen, zonen des verderfs,
Vernietigen, slaan, in stukken breken
= 5.6.5.10 = Jehovah = De Zijnde
Leunen, rusten, steunen,
slang (= Samech = 60)
= 40.100.10.4.90 = tsadieqiem
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De kracht der goddelozen, zal door de HEERE, verbroken worden, maar
Hij zal de Rechtvaardigen: “steunen, bemoedigen, verhogen, rust geven”

Jod
:18. De HEERE kent de dagen der oprechten; en hun erfenis zal in eeuwigheid
blijven.

:18 Kent =
				
			
HEERE
=
Dagen
=
Oprechten =
			
			
=
Erfenis
=
Eeuwig
=
Blijven
=

= 70.4.6.10 = jodeha
Kennen, bekennen, gemeenschap hebben met
= 70.4.6.5.10 = jehodah = Godlover
= 5.6.5.10 = Jehovah = De Zijnde
Vlekkelozen; Smettelozen; Volmaakten
Zij die zonder vlek of rimpel zijn
Dat zijn de gelovigen in Christus (Efeze 1; Efeze 5)
Erfdeel, bezit
= 40.30.6.70 = olam
= zijn

Psalm 1:6:
Want de HEERE kent den weg der Rechtvaardigen; maar de weg der
goddelozen zal vergaan.
Elke dag, heeft de HEERE, gemeenschap met de rechtvaardigen, en daarom
blijft hun erfenis, voor eeuwig.

:19 Zij zullen niet beschaamd worden in den kwade tijd, en in de dagen des
hongers zullen zij verzadigd worden.

:19 Beschaamd

= Teleurgesteld
Kwade
= Boos, goddeloos
Tijd
= Periode, eeuw(ig), altijd
Dagen
=
= 40.40.10 = jomiem
Hongers
= Waar alles is vlak gemaakt
Dat wat in de Wereld “hoog” was, is door de HEER vernederd geworden.
En wat hier vernederd is geworden, om Christus wil, zal door Hem:
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Verzadigd worden = Tot volheid gebracht worden
Op grond van Zijn “Eedzwering” = Beloften
2 Petrus 3:7:
Daar breekt die dag aan voor allen die boos en goddelozen zijn.
De dag des oordeels en des verderfs der goddeloze mensen.
Maar de rechtvaardigen, zullen niet eens die kwade tijd, en dag des hongers,
overkomen. Zij zullen opgenomen worden in Heerlijkheid, en zullen hun
erfenis ontvangen.

Caph
:20 Want de goddelozen zullen vergaan, en de vijanden des HEEREN zullen
verdwijnen, als het kostelijkste der lammeren; met den rook zullen zij
verdwijnen.

:20 Gelijk
Goddelozen
Vergaan
Vijanden
HEEREN
Verdwijnen
Kostelijkste
Lammeren
Rook
Verdwijnen

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

= 20 = kaf
wettelozen, zonen des verderfs,
Vernietigen
=(
= Ik ben “linnen”, ik ben voor eeuwig, zegt men)
= 5.6.5.10 = Jehovah = De Zijnde
Opeten, consumeren, eindigen
Vette, waarde, prijs, gewicht
(grazige) Weiden, velden
Vanwege “toorn”
Opeten, consumeren, eindigen

Zij beschouwen zich blijkbaar als het “vette”, het “kostelijkste” der Aarde.
Maar in de offerande gaat het lam met haar vet in rook op.
Alleen Het Lam stond op in Nieuwheid des Levens.
Maar de vette weide, of zij die zichzelf geweid hebben, zijn niet meer
Zij zijn “in rook opgegaan”, vanwege Zijn toorn.

Lamed
:21 De goddeloze ontleent en geeft niet weder; maar de rechtvaardige ontfermt
zich, en geeft.
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:21 Lenen
Goddeloze
Wedergeven
Rechtvaardige
Genade
Geven

= Kleven, aankleven, Levi
= wetteloze, zoon des verderfs
= Vrede, betaling, beloning, compensatie
=
= 100.10.4.90 = stadieq
=
= 50.50.6.8 = chanan
=
= 50.400.6.50 = nathan = Gift

Het leven wat de mens ontvangt heeft, heeft hij van de HEERE.
Maar die mens weigert om maar iets aan de HEERE daar tegenover te stellen.
Hij weigert zijn verkregen leven weer in de hand van de HEERE te stellen.
Hij wil ook helemaal niet in vrede met God leven.
Waardoor die mens zichzelf kenmerkt als “Goddeloos”.
Terwijl de Rechtvaardige iets veel beters voor hem had weggelegd.
De goddeloze leent, maar hij betaalt niet terug
Hij heeft een leven ontvangen en geleefd, zonder er maar bij te willen
denken, dat het een “geleend” leven is en dat de HEERE het Eigendomsrecht
hierover heeft.
De goddeloze had hetgeen hij van de HEERE “geleend” heeft terug moeten
geven, om er van de HEERE iets veel beters voor terug te ontvangen.
Want de Genadegift Gods, is het “Eeuwige Leven”. (Romeinen 6:23)

:22 Want Zijn gezegenden, zullen de Aarde erfelijk bezitten; maar de
vervloekten, zullen uitgeroeid worden.

:22 Want

=
Gezegend
=
Erfelijk bezitten =
Aarde
=
Vervloekten
=
Uitgeroeid
=

Gelijk die
Knielen (vloeken)
= 300.200.10 = jarasj
Land, het beloofde Land
Verachters, dat wat niets iets, gering, oppervlakkig
Afsnijden, vernietigen, in stukken snijden

Die gezegend zijn (dit zijn natuurlijk gelovigen), zullen erfgenaam der
Wereld zijn, maar de goddelozen, deze verachters, zullen vernietigd
worden.
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Mattheüs 25:34, 41:
Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn:
Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid
is van de nederwerping der Wereld.
Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg
van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn
engelen bereid is.

Mem
:23 De gangen deszelven mans worden van den HEERE bevestigd; en Hij heeft
lust aan zijn weg.

:23 Van de HEERE =
		
Gangen
Man
		
Bevestigd
Lust
Weg

=
=
=
=
=
=
=

= 5.6.5.10.40 = mejehovah
Vanwege, of door de HEERE
Wandeling, treden, stappen
Overwinnaar, macht strijder, oprechte
Gabriël
Bereid; vastgesteld
Verlangen, genoegen
Praktische levenswandel

Dat het weer over de Rechtvaardige gaat, blijkt ook uit vers 24.
Het leven vanuit de “Overwinning”, wordt door de HEERE bevestigd.
De HEERE heeft een waar genoegen in de Levenswandel van Deze Oprechte.

:24 Als Hij valt, zo wordt Hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt
zijn hand.

:24 Valt

= Wegvallen, nedervallen,
			 overvallen worden (door zwakte)
Weggeworpen = Wegdragen, wegzenden, wegslingeren,
			 van zich afwerpen
HEERE
=
= 5.6.5.10 = Jehovah = De Zijnde
Ondersteunt = Rusten, leunen, vast stellen, slang,
			 te hulp komen
Hand
=
= 4.10 = jad
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Mocht die rechtvaardige toch vallen, de HEERE zal hem niet wegwerpen,
maar de HEERE zal zijn handelen, ondersteunen.
En door Zijn Rechterhand zal de HEERE hem weer oprichten en
verhogen.
Spreuken 24:16 e.v.:
Want de rechtvaardige zal zevenmaal vallen, en opstaan; maar de
goddelozen zullen in het kwaad nederstruikelen.
Verblijd u niet als uw vijand valt; en als hij nederstruikelt, laat uw hart zich
niet verheugen;
Opdat het de HEERE niet zie, en het kwaad zij in Zijn ogen en Hij Zijn
toorn van hem afkere.
Zolang deze Wereld van de “7” er is, zal de HEERE over Zijn rechtvaardigen
waken, waken, vaststellen, en tot Hulp zijn.

Nun
:25 Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar heb niet gezien den
rechtvaardige verlaten, noch zijn zaad zoekende brood.

:25 Jong

=
Ben Ik
=
Ook
=
Oud
=
Zien
=
Rechtvaardige =
Verlaten
=
Zaad
=
Zoekende
=
Brood
=

= 200.70.50 = naär = Jongeling
Zijn
Nu
Baard, Oudste
= 10.1.200 = raja
Gelovige
Vergeten, geweigerd
= 70.200.7 = zera
Vragen, verlangen, smeken
Vlees, voedsel, strijd, feestmaal

Van mijn Jongelingschap af, totdat Ik Oudste ben, heb ik nooit gezien dat
de Rechtvaardige iets geweigerd werd, of dat zijn Zaad om Brood heeft
moeten smeken.

:26 Den gansen dag ontfermt hij zich, en leent; en zijn zaad is tot zegening.
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:26 Ganse dag
Ontfermt
Leent
Zaad
Tot zegening

=
=
=
=
=

De gehele dag, alle dagen
Genadig zijn, Genade geven
Verlenen, verbinden, aankleven
Zaaien
= 100.200.2.30 = lebaruch

De HEERE geeft ons Genade.
Hij kleeft ons aan (Hij is onze Hogepriester).
En Zijn Zaad (= Christus en Zijn Woord) is niet alleen ons, maar allen die
Hem horen, en dus geloven, tot zegen.
Genesis 12:2 ,3:
En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot
maken; en wees een zegen!
En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen
alle geslachten des Aardrijks gezegend worden
En ook de gelovige in Christus verleent rijkelijk Genade.
En de vrucht, als resultaat van het Leven van Christus in hem, is tot zegen
van anderen.
Ook al zijn het zijn vijanden.
1 Petrus 3:9:
Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent
daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening
zoudt beërven.

Samech
:27 Wijk af van het kwade, en doe het goede, en woon in eeuwigheid.
:27 Afwijken
Kwade
Doen
Goede
Woon
Eeuwigheid

=
= 200.10.60 = Afkeren, vertrekken
= Boosheid, goddeloosheid
= Maken, werken, bewerken
=
= 2.6.9 = tof
=
= 50.20.300.40 = mesjakan = vanwege wonen
= Tot in eeuwigheid
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Romeinen 12:9 e.v.:
De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede
aan.
Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de één de ander
voorgaande.
Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.
Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het
gebed.
Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.
Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar
voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.
Vergeldt niemand kwaad voor kwaad.
Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is
geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
Keer je af van het kwade, omgord je zelf met de Waarheid, en je zult wonen
in Heerlijkheid.

:28 Want de HEERE heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten;
in eeuwigheid worden zij bewaard; maar het zaad der goddelozen wordt
uitgeroeid.

:28 HEERE

=
Liefhebben
=
Recht
=
Verlaten
=
Gunstgenoten =
Bewaard
=
Uitgeroeid
=

= 5.6.5.10 = Jehovah = De Zijnde
= 2.5.1. = ahavah
Verordening
Verliezen, vergeten
Liefhebbers (Psalm 116:15)
Bewaken, waken, bewaren als een schat
vernietigen, afsnijden, elimineren

De HEERE is trouw aan Zijn Eigen Woord.
Hij zal Zijn liefhebbers niet vergeten en niet verlaten.
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Hij waakt over Zijn Zaad, over Zijn Erfdeel, tot in eeuwigheid.
Maar het zaad der goddelozen zal Hij uitroeien.

:29 De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid
daarop wonen.

:29 Eigenlijk had dit vers, met de Ayin moeten beginnen
Rechtvaardigen = Allen die in de Rechtvaardige
(= Christus) zijn
Erfelijk bezitten =
= 300.200.10 = jarasj
Aarde
= land, het beloofde Land
Wonen
=
= 50.20.300 = sjakan
In eeuwigheid = Tot eeuwig getuigenis
(Romeinen 8:17; Galaten 3:14)

Pe
:30 De mond des Rechtvaardigen vermeldt wijsheid, en Zijn tong spreekt het recht.
:30 Mond

=
= 10.80 = pe
Rechtvaardige =
= 100.10.4.90 = tsadieq
Vermeldt
= Spreken, brullen
Wijsheid
= Inzicht
Tong
= Taal, spraak
= 9.80.300.40 = mesjofat
Recht
=

De Rechtvaardige heeft “inzicht, en kennis” door het Woord Gods, en Hij
spreekt het ”Recht Gods”. Terwijl de goddelozen onverstandig zijn en
spreken met een verdraaide tong.

:31 De Wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen.
:31 Wet
God
Hart
Gangen
Slibberen

=
=
=
=
=

Onderwijzing
= 40.10.5.30.1 = elohiem
Denken, gedachten, gemoed, binnenste, inwendige
Rechte paden; voortgang
Uitglijden, schudden, wankelen
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De R(r)echtvaardige verlustigt zich in de HEERE en in Zijn Woord, daarom
zal H(h)ij niet wankelen.

Tsade
:32 De goddeloze loert op den rechtvaardige, en zoekt hem te doden.
:32 Loert =

= 5.80.6.90 = tsofah = spioneren
			 (wachten op vermeende uitglijders of zwakheden)
Zoekt = Verlangen
Doden = Tot de dood erop volgt
Het waren ook de Schriftgeleerden, die gespitst waren op een struikeling
van de HEERE Jezus, waardoor zij een rede hadden, om Hem te doden.

:33 Maar de HEERE laat hem niet in zijn hand; en Hij verdoemt hem niet, als
hij geoordeeld wordt.

:33 Laat

= Verlaat, verliest
			 (overgeven in de hand der goddelozen)
verdoemt = vervloeken
Maar 1 keer het oordeel.
En de HEERE bleef dan ook niet in het graf, maar Hij werd op grond van Zijn
geloof en trouw aan Zijn Hemelse Vader, dan ook uitermate verhoogd.

Koph
:34 Wacht op den HEERE, en houd Zijn weg, en Hij zal u verhogen, om de Aarde
erfelijk te bezitten; gij zult zien, dat de goddelozen worden uitgeroeid.

:34 Wacht
Houdt
Weg
Verhogen
Zien
Uitgevoerd
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=
=
=
=
=
=

= 5.6.100 = qoha = Zien op, verwachten van
Bewaar, bewaak
Wandel, gangen, praktische levenswandel
Hoge plaats
Waarnemen, inzien
Afgesneden, geëlimineerd

Wacht op de HEERE, wees trouw aan Hem en Zijn Woord en Hij zal u
verhogen, en Hemelen en Aarde doen beërven. Je zult aanschouwen
dat Ik aan de goddelozen de rekening zal presenteren, want Ik zal alle
goddeloosheid, uitroeien.

Resch
:35 Ik heb gezien een gewelddrijvende goddeloze, die zich uitbreidde als een
groene inlandse boom.

:35 Gezien
Gewelddrijvende
Uitbreidde
Groene
Boom

=
=
=
=
=

= 10.1.200 = raja
Verschrikkelijk, geweldhebber
Openbaren, ontdekken, naakt
Boos, kwaad
Land, Staat, huis, Rijk

Het rijk van de goddeloze openbaart zich.
Babel en de koning van Babel (voorgesteld als een boom), als de duivel hier
op Aarde. Maar hij heeft maar zeer weinig tijd, want even later was hij er al
niet meer. (Hooguit 40 jaar, namelijk de 6e Bedeling.)

:36 Maar hij ging door, en zie, hij was er niet meer; en ik zocht hem, maar hij
werd niet gevonden.

:36 Ging door = Voorbij gaan, passanten, voorbijgangers
Zocht
= Vragen, navragen
Gevonden = Zoeken naar iets wat er blijkbaar niet meer is
Voor de duivel, en zijn Rijk, en zijn personeel, zal geen plaats meer gevonden
worden. Maar:

Schin
:37 Let op den vrome, en zie naar den oprechte; want het einde van dien man
zal vrede zijn.

:37 Let op
		
Vrome

=
= 200.40.300 = sjamar
= Waak op, bewaren, observeren, kijken met aandacht
= Perfecte, volmaakte, volkomen, voleindigde
27

Oprechte
Einde
Man
Vrede

= Vaardig voor het “Recht Gods”
= Doel, bestemming, beloning
=
= 300.10.1 = iesj
=
= 40.6.30.300 = sjaloom

Zie eens naar de uitkomst van de wandeling van deze Rechtvaardige.
Hij is de Man van Vrede

:38 Maar de overtreders worden te zamen verdelgd. het einde der goddelozen
wordt uitgeroeid.

:38 Overtreders = Rebellen, opstandelingen, tegenstanders
Tezamen
= Allemaal, zonder uitzondering
Einde
= Beloning
Uitgeroeid = Afsnijden, elimineren
De beloning der goddelozen, is geheel anders, namelijk totale uitroeiing.

Thau
:39 Doch het heil der rechtvaardigen is van den HEERE; hun Sterkte ter tijd
van benauwdheid.

:39 Heil

=
		
=
		
=
			
Sterkte
=
		
Benauwdheid =

= 400.70.6.300.400 = teshuoath
Bevrijding, redding, verlossing
= 70.6.300 = Shuah = Redding, heil,
en komt van Jehoshuah = Jezus
= 7.6.70.40 = meuz = vanwege kracht
(Uzi = geweer = mijn kracht)
Tumult, turbulentie, vijandschap, strijd

De rechtvaardigen zullen verlost worden en zij zullen de Kracht zijn,
waardoor de goddelozen in benauwdheid zullen komen.

:40 En de HEERE zal hen helpen, en zal hen bevrijden; Hij zal ze bevrijden van
de goddelozen, en zal ze behouden; want zij betrouwen op Hem.
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:40 Helpen =
= 40.200.7.70 = azariem
		
= De Hogepriester,
= 200.7.70.10.30.1 = eleazar
		
is hen tot Hulp
Bevrijden = Uitredden, ontsnappen, veilig stellen, bewaren
Behouden =
= 70.10.300.6.10 = Jehoshuah, is Jezus Christus,
				 de Behouder hunner ziel
Namelijk de HEERE zal hun en onze Heiland en Verlosser zijn.
Hij zal hen en ons bevrijden van de goddelozen.
En zal hen en ons voor eeuwig bewaren, omdat zij de HEERE hebben
vertrouwd, en Hem hebben geloofd op Zijn Woord.

De samenvatting van de Hebreeuwse letters:
:1	

Rechtvaardige, weest niet toornig over het onrecht der goddelozen

:3	

Maar vertrouw op de HEERE

:5

Wentel uw weg op de HEERE

:7	

En doe alles zonder murmureren en tegenspreken
Wees stil, en wacht op de HEERE

:8

Maak plaats voor de toorn, want de HEERE zal het vergelden

:10

Want nog even en de goddelozen zijn niet meer

:12	 Maar zolang zij nog zijn, zullen zij listigheden bedenken en uitvoeren tegen
de rechtvaardige
:14

De goddelozen zullen geweld doen tegen de rechtvaardige om hem alles te
ontnemen

:16

Maar de rechtvaardige heeft liever niets van de overvloed der goddelozen

:18

De rechtvaardige, die door God gekend is (= gemeenschap), blijft tot in
eeuwigheid

:20

Maar de goddelozen zullen verdwijnen gelijk rook

:21	 De goddelozen weigeren hun geleend leven in de hand van de HEERE te
stellen
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:23	 Maar de levenswandel van de rechtvaardige zal door de HEERE gesteld
worden
:25

Ik heb nog nooit gezien dat een rechtvaardige door de HEERE verlaten
werd

:27	 Want de rechtvaardige keert zich af van het kwade, en hij keert zich tot het
goede
:30

De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid

:32	 De goddelozen wachten op de struikeling van de rechtvaardige
:34

Maar de rechtvaardige wacht op de HEERE

:35

De rechtvaardige ziet wel het werk der goddelozen

:37	 Maar de rechtvaardige let op de Volmaakte
:39

En de HEERE zal de rechtvaardige verlossing geven

Amen.

Vervolg van pag. 2:
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten en in eeuwigheid daarop wonen.
Pe. De mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid, en zijn tong spreekt het recht.
De wet zijn Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen.
Tsade. De goddeloze loert op den rechtvaardige en zoekt hem te doden.
Maar de HEERE lat hem niet in zijn hand, en Hij verdoemt hem niet, als hij geoordeeld
wordt.
Koph. Wacht op den HEERE en houd Zijn weg, en Hij zal u verhogen om de aarde erfelijk te
bezitten; gij zult zien, dat de goddelozen worden uitgeroeid.
Resch. Ik heb gezien een gewelddrijvenden goddeloze, die zich uitbreidde als een groene inlandse boom.
Maar hij ging door, en ze, hij was er niet meer; en ik zocht hem, maar hij werd niet gevonden.
Schin. Let op den vrome en zie naar den oprechte, want het einde van dien man zal vrede
zijn.
Maar de overtreders worden tezamen verdelgd, het einde der goddelozen ordt uitgeroeid.
Thau. Doch het heil der rechtvaardigen is van den HEERE, hun Sterkte ten tijde van benauwdheid.
En de HEERE zal hen helpen en zal hen bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en
zal hen behouden, want zij betrouwen op Hem.

