Psalm 138
Ik zal u loven met mijn gehele hart,
in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen.

Psalm 138:1

Ad Leeuwenhage



:1	 Een psalm van David.
Ik zal U loven met Mijn gehele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal
ik U psalmzingen.
:2	 Ik zal Mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en Ik zal Uw Naam
loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege
Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt.
:3 Ten dage, als Ik riep, zo hebt Gij Mij verhoord; Gij hebt Mij versterkt met
kracht in Mijn ziel.
:4 Alle koningen der Aarde zullen U, o HEERE! loven, wanneer zij gehoord
zullen hebben de redenen Uws monds.
:5 En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de Heerlijkheid des
HEEREN is groot.
:6 Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij de nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre.
:7 Als Ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij Mij levend; Uw
hand strekt Gij uit tegen den toorn Mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt Mij.
:8 De HEERE zal het voor mij voleinden;
Uw goedertierenheid, HEERE, is in der eeuwigheid; en laat niet varen de
werken Uwer handen.



Psalm 138
Als het goed is moet het u bekend zijn dat heel de Bijbel (en dus ook alle Psalmen) één groot getuigenis is van de HEERE Jezus Christus en van Zijn Verlossingswerk en van al Zijn wonderdaden.
Lukas 24:25-44:
Daar zegt de uit de dood opgestane HEERE Jezus Christus tot de Emmaüsgangers:
Waarom zijn jullie zo traag om te geloven, dat heel de wet en al de Psalmen en al
de Profeten (en dus heel het Woord van God) één groot getuigenis is van Mij?
Johannes 5:45 en 46:
De HEERE Jezus Christus wist overigens al van kinds af aan, en dus ver vóór
Zijn dood en opstanding, dat het Woord van God één groot getuigenis is over
Hem alleen.
Dit kwam, omdat Hij het Woord der Waarheid (in tegenstelling tot velen van
Zijn tijdgenoten), wèl geloofde èn daaruit leefde.
Handelingen 2:25:
Vervuld en gedreven zijnde door de Heilige Geest, zegt Petrus op de Pinksterdag, dat David, in al zijn Psalmen niet sprak over zichzelf, maar een profeet van
God zijnde, sprak hij over zijn Zoon. David sprak over zijn Zoon, namelijk over
de Zone Davids, de HEERE Jezus Christus.
(Deuteronomim 18:15 en 18; Handelingen 3:22; Handelingen 7:37)
Ook Mozes had gezegd dat de HEERE een Profeet zou verwekken zoals Mozes
en naar Hem zou men wel horen = geloven en gehoorzamen.
Johannes 1:14-18:
In aansluiting hierop zegt Johannes over deze Profeet als Mozes:
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben
Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den
Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes de Doper getuigt van Hem en heeft geroepen, zeggende: Deze was
het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was
eer dan ik.


En uit Zijn Volheid, hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.
Want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid, is door
Jezus Christus geworden.
Niemand heeft ooit God gezien, maar de Eniggeboren Zoon, Die in den schoot
des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.
Genade en waarheid staan lijnrecht tegenover wet en leugen.
Niet omdat de wet leugen is.
Maar het is de grote leugenachtigheid van elk mens, als hij zich stelt onder die
wet. Als hij denkt zich op één of andere wijze te kunnen rechtvaardigen voor
God. Als hij denkt, door de werken der wet gerechtvaardigd te kunnen worden
voor God.
Romeinen 5:1:
Want gerechtvaardigd worden voor God is alleen door geloof en uit genade.
Door een leven onder de wet nemen de zonden alleen maar dramatisch toe.
(Romeinen 7:13)
De gelovige in Christus raakt in de praktijk door de wet steeds verder verwijderd van de gemeenschap met God. Steeds verder verwijderd van geloof,
vrede, blijdschap, rust, genade en vrijheid.
De gelovige raakt steeds verder verwijderd van enige vrucht van de Geest, en
raakt dus steeds verder verwijderd van het werk en het leven en de gezindheid
van Christus in hem of haar.
Men raakt steeds meer verstrikt in de werken van het vlees, en dit gebeurt
omdat men zelf zo aan het werk is.
Maar terugkomend op ons Schriftgedeelte:
Dit mogen dan letterlijk de woorden van David zijn, maar op profetische wijze
worden deze woorden in de mond van onze HEERE Jezus Christus gelegd.
Dit mag ons niet verwonderlijk zijn.
Want nogmaals, dit wordt ons in het Nieuwe Testament ronduit gezegd.



En voor alle duidelijkheid:
Heel de Schrift mag dan door mensenhanden geschreven zijn, maar de Geest
van God, bestuurde de pen van al die 40 verschillende schrijvers.
2 Timotheüs 3:16:
Want heel de Schrift is van God ingegeven, namelijk ingeademd.
2 Petrus 1:20 en 21:
Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging. Want de
profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Enkele zeer essentiële dingen worden hier gezegd!
Hoe weten wij dus? Op grond van geloof!
Weten heeft niets met voelen te maken, want weten kan men op grond van geloof alleen. Want weten en kennis krijgt men door Schrift met Schrift te vergelijken.
De Bijbel is geen woord van mensen, maar het rechtstreeks geopenbaarde Woord
van God!
Hebreeën 1:1-3:
God, voortijds veelmaal, en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den
Zoon. Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij
ook de wereld gemaakt heeft. Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt
door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door
Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de Rechterhand der Majesteit
in de Hoogste Hemelen
Het onderwerp van héél de Bijbel is níet de mens in het algemeen.
Zeker niet de werken van de mens, want daar heeft de HEERE absoluut geen
hoge pet van op. Daar werd dan ook 2000 jaar geleden mee afgerekend, aan het
kruis op Golgotha.
Want alle natuurlijke mens in Adam is namelijk: “rot tot op het bot”.
Men leze bijvoorbeeld Romeinen 1-3.



En als de HEERE zo spreekt over de absolute verdorvenheid van mij en u, dan
denkt u toch niet werkelijk dat de HEERE alsnog enig werk aan u en mij zou
vragen, om dat voor Hem te doen of te laten? Met of zonder wet?
Wat de HEERE wel aan u en mij vraagt, is om onvoorwaardelijk Hem en Zijn
Woord te geloven. Te geloven, te vertrouwen, in al het Woord wat Hij gesproken heeft en te geloven in al het Werk, dat de HEERE Zelf tot stand zou en zal
brengen en dat Hij Zelf zou en zal vervullen!
In Zijn opstanding heeft Hij in hoge mate al veel van Zijn beloften vervuld.
Vervolgens wil de HEERE nog meer werk aan u en mij doen.
Hij wil niet alleen dat wij tot geloof komen in Hem en dus wedergeboren worden. Hij wil ons ook, nadat wij door Zijn Geest zijn wedergeboren, door Zijn
Woord en door Zijn in ons wonende Heilige Geest, leiden naar onze, door Hem
beloofde erfenis en zoonstelling.
Galaten 5:18; Romeinen 8:14:
Indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet meer onder de wet.
Want degenen die door de Geest geleid worden, die zijn zonen Gods en die
zullen gesteld worden tot erfgenamen van God, en tot mede-erfgenamen met
Christus.
En de tegenstelling hiervan is:
Als men zich onder de wet stelt (ook al is dit uit zogenaamde dankbaarheid),
weet dan wel, dat men niet door de Geest van God geleid wordt naar de beloofde erfenis en zoonstelling. Want men wordt dan geleid door het vlees en
door de begeerlijkheden van het vlees.
2 Johannes 8:
Als men in de praktijk van het leven geleid wordt door het vlees, dan zal men
uiteindelijk verliezen hetgeen men zelf gearbeid heeft en zal men niet een vol
loon (wat de HEERE voor hem of haar heeft weggelegd) kunnen ontvangen.
(1 Korinthe 3:12-15)
Niet de natuurlijke mens is het onderwerp van de Bijbel.
Ook de wedergeboren Christen is niet het onderwerp van de Bijbel.
Dus ook niet u en ik zijn het onderwerp van de Bijbel.


Maar hèt Onderwerp van de Bijbel, hèt Onderwerp van al Gods spreken, is Zijn
Zoon! Namelijk de Zoon des mensen, namelijk onze HEERE Jezus Christus met
al Zijn Werken des Geloofs en met al Zijn Wonderdaden!
Mattheüs 17:5; Lukas 9:35:
En God de Vader zegt dit dan ook bij verschillende gelegenheden:
Deze is Mijn Geliefde Zoon, in Wien Ik al Mijn welbehagen heb, hoort Hem.
Hoort Hem; gehoorzaam Hem; geloof Hem; stel al je vertrouwen op Hem!
De bijzonderheid van alle Psalmen is:
Dat alle Psalmen een beschrijving geven van de diepste gedachten, verlangens,
gevoelens en emoties van onze HEERE en Heiland in Zijn aardse omstandigheden. Gelukkig maar, want in de Evangeliën lezen we hoofdzakelijk feitelijkheden over de HEERE Jezus, waardoor we bijna zouden denken dat de HEERE
Jezus een werk volbracht, waarbij Zijn gevoelens en emoties nauwelijks een rol
speelden.
Maar elke psalmist beschrijft het rotsvaste geloof en vertrouwen van de HEERE
Jezus Christus in God en Zijn Woord en Zijn geloof in de vervulling van al Gods
beloften. Alle Psalmen spreken, op profetische wijze, over de diepste gedachten,
gevoelens, verlangens, en emoties, onder alle omstandigheden van onze HEERE en Heiland, tijdens Zijn aardse levenswandel. Dat God de Vader Zijn enige
Troost, Zijn Hulp en Toeverlaat was in al Zijn smart en lijden en onder alle haat
en vijandschap, die Hij tijdens Zijn aardse omwandeling te verduren had.
Via de Psalmen lezen we, dat de HEERE Jezus gedurende Zijn omzwervingen
op aarde dan ook elke dag bidt. Zijn leven was één gebed.
Om van God de Vader genade en kracht te ontvangen.
Om staande te kunnen blijven in het geloof, namelijk om trouw te zijn aan God
en Zijn Woord.
Om geduldig te kunnen wachten op de vervulling van al Gods beloften.
Zodat Hij dwars door de dood heen de Hem voorgestelde heerlijkheid en Zoonstelling, dan ook zal ontvangen
Hebreeën 5:1 e.v.:
Omdat Hij als Mens, op grond van Zijn gehoorzaamheid, geleden heeft, kan


Hij nu ook medelijden hebben met ons, als wij verdriet hebben of wanneer wij
lijden om Zijns Naams wil.
De gerichtheid en het intens verlangen van de HEERE Jezus Christus tijdens
Zijn aardse levenswandel, waarin de HEERE ons tot voorbeeld is, werd al op
profetische wijze in het profetisch Woord beschreven:
Lukas 2:49:
En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt?
Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?
Psalm 27:4:
Namelijk: Eén ding heb Ik van den HEERE begeerd, dat zal Ik zoeken.
Dat Ik al de dagen Mijns Levens mocht wonen in het Huis des HEEREN, om de
Liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.
Lukas 10:41 en 42:
En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede
deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.
Eén ding =
= echad = één, het telwoord = de Heere uw God.
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En nu naar ons Schriftgedeelte.

:1

Een psalm van David.

:1

Een Psalm, een lofzang van de Geliefde.
Het woord “Psalm” mag dan hier niet in de grondtekst staan, maar het is
hoe dan ook, een lofzang van de Geliefde
Dat wordt in het laatste gedeelte van dit vers dan ook gezegd.
Alles wat de Geliefde Zoon van God in Zijn aardse omwandeling denkt,
zegt en doet, is tot lof en verheerlijking van Zijn hemelse Vader.

:1
		


Van David =
= 4.10.4.30 = ledoed = van David; van de Geliefde
Maar kan ook: aan David, aan de Geliefde betekenen.

Een Lofzang aan de Geliefde.
Een Lofzang van de Geliefde.
De Geliefde Zoon zegt dan ook tot Zijn hemelse Vader:
Ik zal U loven met Mijn gehele hart.
Met al wat binnen in Mij is, loof Ik U, o God!
Want als er Iemand met heel Zijn hart, in volkomen onderwerping aan,
en geloof in het Woord van Zijn hemelse Vader wandelde, en geleefd heeft
tot Heerlijkheid des Vaders, dan is het onze HEERE Jezus Christus.
De woorden van de Psalmist zijn en worden dan ook volledig vervuld, op
basis van vers 3. Daar looft de Geliefde Zoon Zijn Vader voor de verhoring
van Zijn gebed. Namelijk zijn gebed om Zijn verlossing uit de dood.

:1

Want alleen op basis van Zijn Opstanding zegt de Geliefde dan ook:
In tegenwoordigheid der goden, zal Ik U psalmzingen.
Als de opgestane God, namelijk als de Levende Christus, zal Ik U
psalmzingen, in tegenwoordigheid der goden.
En dit alvast maar op voorhand:
Deze goden wijzen op profetische wijze naar de gemeente, het Lichaam
van Christus.
De vertalers kunnen maar moeilijk geloven dat de gemeente, het Lichaam
van Christus, deze “goden” zijn, want zij denken, dat het woord “goden”,
op een overtrokken manier, spreekt over die koningen, die genoemd
worden in vers 4.
Zij zijn niet de enigen, want:
Johannes 10:34 e.v.:
Men struikelt over het Woord van de HEERE Jezus, als Hij zegt Gods Zoon
te zijn.
Waarna de HEERE Jezus hen verwijst naar het Oude Testament.



Waarbij de HEERE zegt, dat het daar over mensen gaat, die goden genaamd worden. Zoals de Mens Christus God is, zo worden al allen die
van Christus zijn ook goden genaamd.
Psalm 82:1-8:
Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering (= gemeente) Godes.
Hij oordeelt in het midden der goden.
Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.
Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.
Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.
Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies
wankelen alle fondamenten der aarde.
Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden, namelijk gij zijt allen zonen des Allerhoogsten.
Nochtans, Gij zult sterven in Die Ene Mens. (2 Korinthe 5:15)
En als één van de vorsten zult Gij vallen = gelijk de 1e vorst, zult ook gij vallen.
Maar: Sta op, o God; (Sta op Christus en Zijn Lichaam);
Oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle volkeren.
Door in Johannes 10:34 te verwijzen naar Psalm 82, zegt de HEERE Jezus:
Het oordeel begint eerst bij het Huis Gods;
Het 1e Huis Gods is dan ook de HEERE Jezus Christus, want Hij is Gods
Tempel.
Het volgende Huis Gods is nu, de gemeente.
(1 Petrus 4:17; Hebreeën 10:21)
Het volgende Huis Gods zal het volk Israël zijn.
En uiteindelijk zal het oordeel over het gehele Huis der Schepping plaatsvinden.
Maar nogmaals, het oordeel begint eerst bij de HEERE Jezus Christus Zelf,
en vervolgens over allen die van Christus zijn
En daarna wordt tot Hem gezegd: Sta op, o God.
Pas na de weg van dood en opstanding is Hij Gods Zoon genaamd geworden en heeft Hij de onverderfelijkheid aan het Licht gebracht .
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De HEERE is opnieuw de Levende God.
En als God zijnde zal Hij de aarde en alle natiën rechtvaardiglijk oordelen.
En dit wordt niet alleen door Christus Zelf gedaan, maar ook door allen
die goden genaamd zijn. Namelijk Zijn Lichaam, de gemeente.

:1

Romeinen 1:23; 1 Korinthe 15:47-50:
Want u begrijpt, dat het bij degenen die hier goden genoemd worden, absoluut niet gaat over de natuurlijke mens. Want die zijn geen zonen van de
onverderfelijke God, maar die zijn zonen van de verderfelijke mens, Adam.
Romeinen 8:17; Efeze 3:6:
Alleen de wedergeborenen in deze bedeling zijn zonen (= erfgenamen)
van God en zijn mede-erfgenamen met Christus
Zij zijn in Christus (danwel zij zullen in Christus), die goden zijn uit
Psalm 82.
1 Korinthe 6:3:
Alleen wanneer je God bent, heb je het vermogen om de engelen te oordelen.
Want weet gij niet, dat wij (= de gemeente, het Lichaam van Christus) de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?
Deze goden, kunnen dus ook niet van toepassing gebracht worden op het
volk Israël.

:1

Dus deze goden, zijn goden, omdat zij uit God geboren zijn en omdat zij
deel uitmaken van het Lichaam van Christus, Die God is.
De 1e Zoon van God is de HEERE Jezus Christus, op grond van Zijn opstanding. Hij is de Enige, Ware, Levende God!
De HEERE Jezus Christus bestaat uit een meervoud, namelijk uit Hoofd
en Lichaam. En de leden van Zijn Lichaam zullen ook goden genoemd
worden, omdat ook zij geroepen zijn om gesteld te worden tot zonen van
God, op grond van hun geloof in de opgestane en verheerlijkte Christus.
Want als de Zoon van God, namelijk Christus Die ons Hoofd is, God is,
dan zal Zijn Lichaam ook God genaamd worden.
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:1

En vervolgens zegt de HEERE Jezus Christus dat Hij in tegenwoordigheid
van deze goden en in het midden van deze goden, Zijn God en Vader (Die
nu ook onze God en Vader is) zal Psalmzingen.
Ook Hebreeën 2 zegt dat de HEERE Jezus Christus in tegenwoordigheid
van Zijn broederen (= zij die ook uit God geboren zijn) God zal Psalmzingen. Hoewel het over dezelfde categorie gaat, worden zij hier geen goden
genoemd, maar:
Hebreeën 2:11-13:
Want en Hij, Die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één, namelijk uit God. Om welke oorzaak, Hij Zich niet schaamt hen broeders te
noemen. Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen. In het
midden der gemeente (= der goden; der broederen) zal Ik U lofzingen.
En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen.
En wederom: Zie daar, Ik en de zonen, die Mij God gegeven heeft.
Psalm 22:23:
Zo zal ik Uw Naam, Mijn broederen vertellen.
In het midden der gemeente zal ik U prijzen.
Psalm 119:45 en 46:
En Ik zal wandelen in de ruimte, omdat Ik Uw bevelen (= Uw Recht) gezocht heb. Ook zal Ik voor koningen (die Mijn broederen zijn) spreken
van Uw getuigenissen, en Ik zal Mij (voor Mijn broederen) niet schamen.
(Hebreeën 2:11)
Psalm 119:46; Psalm 138:4:
Hier worden wij, de gemeente, koningen genoemd.
Psalm 82:1 en 6; Psalm 138:1; Johannes 10:34:
Hier worden wij, die van nature adamieten zijn, op grond van wedergeboorte, goden genoemd.
Hebreeën 2:11 en 13:
Hier worden wij, de gemeente, zonen Gods genoemd.
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Hebreeën 2:12; Romeinen 8:17; Romeinen 8:29:
Hier worden wij, de gemeente, Zijn broederen genoemd.
Wij worden genoemd erfgenamen van God, en mede-erfgenamen met
Christus.
Hier worden wij, de gemeente, het Lichaam van Christus genoemd.
Psalm 82:6; Hebreeën; 1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6:
In deze bijbelgedeelten worden wij, de gemeente, koningen en priesters
van de Allerhoogste God (= Melchizedek) genoemd.
Efeze 1:23; Kolossenzen 3:11:
Christus en wij, de gemeente, die Zijn Lichaam is, zijn elkaars vervulling.
Christus is Degene Die alles in allen vervult.
Christus (Die God is), is alles en in allen (allen = de gemeente, het Lichaam
van Christus.
Psalm 18:50; Deuteronomium 32:43:
Ik zal Uw Naam Psalmzingen, samen met de heidenen (gemeente, Lichaam van Christus).
En om nog even terug te gaan naar Psalm 82:6:
= 50.6.10.30.70
De Allerhoogste =
		
= In de Bijbel voor de 1e keer gezegd in verband met
		 Melchizedek
			 En de 1e keer is meestal de belangrijkste keer!
Genesis 14:18:
En Melchizedek, Koning Shalom, bracht voort brood en wijn.
En Hij is Priester des allerhoogsten Gods.
En Hij zegende Abraham, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemelen en aarde bezit.
Psalm 82:6:
Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden, namelijk gij zijt allen zonen des Allerhoogsten.
Namelijk erfgenamen van Melchizedek!
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Psalm 138:1:
Ik zal U loven met Mijn gehele hart;
In de tegenwoordigheid der goden, zal Ik U Psalmzingen
Psalm 138:4:
Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE loven, omdat zij gehoord en
geloofd zullen hebben de redenen Mijns monds.
Deze goden, deze zonen, deze koningen, deze broederen, deze mede-erfgenamen met Christus, worden dus in verband gebracht met Melchizedek, de Hogepriester van de allerhoogste God.
Namelijk met Christus : Die de Koning der Gerechtigheid is
		
: Die de allerhoogste God is
		
: Die de Vredevorst is
		
: Die Hogepriester is
			 van het Nieuwe Verbond der Genade,
			 naar de Ordening van Melchizedek
En allen die nu deel hebben aan de Levende God, namelijk aan Christus,
die Hogepriester en Koning is, worden dan ook broederen, goden, zonen,
priesters, en koningen genoemd.

:2

:2

Ik zal Mij nederbuigen naar het paleis Uwer Heiligheid, en Ik zal Uw Naam
loven, om Uw goedertierenheid, en om Uw Waarheid. Want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam, Uw Woord groot gemaakt.

Eerst de betekenis van de woorden:
Ik zal Mij nederbuigen =
= 8.400.300 = sjetach
			
= De HEERE zegt, dat Hij in gehoorzaam			 heid Zich zal overgeven en Zich zal wij			 den aan Gods heilige Tempel
Het Paleis
=
= 30.20.10.5 = haical = de Tempel
Aangezien het woord heiligdom erbij staat, wijst het naar de Tempel en
naar het Heilige in de Tempel
De Ark des Verbonds = De Troon der Genade
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Andere Hebreeuwse woorden die ook de betekenis paleis in zich dragen zijn:
= hajkal = het paleis
= armoon = paleis
= paleis; burcht = beriet = verbond
			 (Brittannië, verbondsvolk)
= bajtan = huis des konings
Uwer Heiligheid =
= qodeshek = Uw Heiligdom
			
= Is ook de Ark des Verbond
				
namelijk de Troon der Genade
Uw Naam
=
= Heel Uw Wezen; heel Uw zijn
				
Uw Naam is Jehovah; De Ik Ben; Ik, de Zijnde
				
Alles wat U bent en Wie U bent, en Uw wijze
			
van handelen, zal Ik loven
				
Namelijk Ik zal Uw Naam bekend maken

ntyb

Uw Naam, staat namelijk garant voor hetgeen U zegt, beloofd en gezworen
hebt . Uw Woord is de Waarheid. Wat U zegt en wat U doet, is volkomen in
overeenstemming met Uw Naam en Wezen. U bent trouw aan Uw Woord.
U bent trouw in al Uw beloften aan Mij en aan allen die U liefhebben!
Loven
=
= jadah = Prijzen; dankzeggen
			
= jada = Kennen; bekennen
				(= gemeenschap hebben met)
				Uw Naam bekend maken aan Mijn broederen
Goedertierenheid =
= chasad = weldadigheid; genadig
Waarheid
=
= amot = voorwaar; amen
Waarheid
=
= amon (komt van het woord:
)
			
= Amen
				Geloven; verzekeren; vertrouwen;
				geloof; zekerheid; trouw
			
= Gods Woord, waar je verzekerd van kunt zijn
				Gods Woord, wat volkomen te geloven
				en dus volkomen te vertrouwen is

:2

En dus zegt de HEERE Jezus Christus: Ik zal Mij in geloof en aanbidding
voor Uw Troon der Genade nederbuigen.
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Ik zal Uw genade en waarheid openbaren, want Ik zal hen Uw Naam doen
kennen. Uw Naam staat namelijk garant voor de vervulling van al hetgeen Gij gesproken, beloofd en zelfs gezworen hebt bij Uw Heilige Naam.
En al Uw beloften en eedzweringen aangaande Mijn hemelse positie ter
rechterhand Gods en Mijn Eerstgeboorterecht, Mijn Zoonschap, Mijn Koningschap en Priesterschap, zult Gij aan Mij vervullen, in Mijn opstanding
uit de dood.
En inmiddels hebt Gij Uw Woord aan Mij groot gemaakt.
Dit is ook het grootste en voornaamste werk, wat God aan Christus vervuld heeft, en wat Hij ons in Zijn goedheid, en uit de rijkdom van Zijn
genade, geopenbaard en tentoongespreid heeft.
God heeft ons zelfs deelgenoot gemaakt van de hemelse positie, de erfenis, en de zegeningen van onze HEERE Jezus Christus.

:2

En opnieuw dit vers, maar nu in verband met het werk wat de HEERE
Jezus Christus sinds Zijn opstanding aan u en mij verricht.
Ik zal Mij nederbuigen =
		 In Mijn dienst aan U, o God, zal Ik Mij overgeven ten behoeve van de
Tempel, Mijn Lichaam, de Gemeente, Uw Heiligdom
		 Aan hen, in wie U woning gemaakt hebt
		 Ik zal Uw Woord van genade en waarheid aan hen openbaren
		 Opdat Uw Naam en Uw Wezen in hen groot gemaakt wordt
		 In het midden der goden, in het midden van degenen die Gij Mij gegeven hebt, in het midden Mijner broederen, zal Ik U Psalmzingen

:2

:2
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Ik zal U loven, wanneer Ik Uw goedertierenheid en waarheid, aan hen
bekend maak. Ik zal hen (= Mijn broederen), Uw genade en waarheid doen
kennen (= gemeenschap). Want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam, Uw
Woord, namelijk Mij, groot gemaakt.
Want het Woord der Waarheid is Christus Jezus onze HEERE!
Johannes 1:14:
Het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben
Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van
den Vader), vol van genade en waarheid.

Johannes 1:17:
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door
Jezus Christus geworden.
Johannes 14:6:
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
Johannes 17:17:
Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.
Johannes 8:31 en 32:
Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in
Mijn Woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

:2

Dus nogmaals:
Sinds Zijn opstanding zegt de HEERE Jezus Christus tot God de Vader:
Ik zal Mij nederbuigen, namelijk Ik zal Mij overgeven aan, namelijk Ik zal
Mij wijden aan Uw Tempel, dewelke is Mijn Lichaam, de gemeente.
En Ik zal Uw Naam loven, danwel Ik zal Uw Naam en Uw Wezen, hen
doen kennen.
De HEERE Jezus Christus zegt dus, dat Hij opnieuw dienstwerk doet.
Nu niet meer in vernedering en ook niet ten behoeve van de wereld, maar
nu als Hoofd van Zijn Lichaam en dit tot Heerlijkheid van God de Vader.
Een werk, wat Hij nu verricht ten behoeve van Zijn Lichaam, de gemeente.
Namelijk ten behoeve van Gods Heilige Tempel.
En er mag dan gesproken worden over een paleis, en dus over koningschap, maar uit de context blijkt, dat het nu eerst gaat over een Tempel en
dus over Priesterschap.
Want Gods geliefde Zoon, mag dan de rechtmatige troonopvolger zijn uit
het koninklijk geslacht van David, maar tot op heden heeft Hij de voorrang gegeven aan Zijn Hogepriesterschap.
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De HEERE Jezus Christus is weliswaar Melchizedek (= rechtvaardige Koning), maar Hij heerst nog niet met een ijzeren scepter, want Hij verricht
nu, als Hogepriester, een dienstwerk aan al degenen, die Hem gehoorzaam zijn. Namelijk aan allen, die in Hem geloven.
Efeze 2:21 en 22:
En wij zouden ons dan ook overgeven aan het werk van de HEERE Jezus
Christus in ons en aan ons en eventueel door ons.
Opdat wij zouden opwassen in Hem, tot een heilige tempel in de HEERE.
Dit tot Heerlijkheid van Zijn God en Vader, Die nu ook onze God en Vader is.
De gemeente collectief (en wij individueel) wordt genoemd, Gods Heilige
Tempel. De Godheid woont nu eenmaal in een Tempel.
En als wij in Christus uit God geboren zijn, dan heeft de Heilige God woning gemaakt in een ieder van ons en zijn wij dus Gods Heilige Tempel.
Waarin God geloofd, gedankt, gediend, aanbeden en verheerlijkt behoort
te worden.
1 Korinthe 3:16:
Of weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
Hebreeën 10:5-10:
De HEERE Jezus Christus is sinds Zijn opstanding, Hogepriester van deze
Tempel. Hij is Hogepriester van deze Tempel, namelijk de gemeente, die
Zijn Lichaam is. Hij is Hogepriester van het Nieuwe Verbond der genade,
naar de Ordening van Melchizedek.
Melchizedek, de rechtvaardige Koning en Hogepriester en Vredevorst.
(Genesis 14; Hebreeën 7)
Efeze 5:25-29:
Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente
liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij
haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door
het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou
heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrou18

wen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees
gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de HEERE,
de gemeente.
“Want dit deed God de Vader ook aan Zijn Heilige Tempel, namelijk
aan Mij!” zegt de HEERE Jezus Christus.

:3

Ten dage, als Ik riep, zo hebt Gij Mij verhoord; Gij hebt Mij versterkt met
Kracht in Mijn ziel.

:3

De hemelse positie van Christus Jezus, en het Werk wat Hij in het Binnenst Heiligdom, als onze Hogepriester, in het heden aan ons verricht, is
gefundeerd op het werk wat de HEERE Jezus, tijdens Zijn aardse omwandeling, in het verleden, verricht heeft.

Ten dage = Op welke dag Ik U ook riep, Gij hebt Mij altijd verhoord.
			 En zeker op de dag van Mijn kruisiging en dood, toen Ik in
		 Mijn grote benauwdheid tot U riep, hebt Gij Mij verhoord.
Verhoord =
= anath = verhoren; antwoorden; beantwoorden
Versterkt =
= rahab = dapperheid en vastberadenheid gegeven
Kracht
=
= uz
Ziel
=
= nefesh
				 Elk mens heeft geen ziel, maar hij is een ziel
				 God blies in Adam de adem des Levens
				 (= Neshamah),
				 en Adam werd toen een levende ziel, nefesh
			
= De praktische levenswandel van elk mens of dier
Alleen de mens heeft een geest (=
= 8.6.200 = roeach) in zijn ziel.
Een dier heeft geen geest, maar heeft instinct.
Een mens kan zich laten leiden door de Geest of door zijn instinct.
Ziet de mens op de kracht en op beloften Gods, of op zijn eigen kracht en
op zijn eigen omstandigheden.
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Maar hier gaat het over de ziel, namelijk over de praktische levenswandel
van de HEERE Jezus op aarde.
Zijn Geest in Hem, werd geleid door Gods Geest, namelijk door Gods kracht.

Ziel =
			

= Nephesh = 300.80.50 = 430 (= 2 x 215)
= De 2 kanten in het leven van elke gelovige

De ene kant is een leven in vrijheid en vanuit de beloften Gods. Aan de andere kant is het een leven van vreemdelingschap en van uitgaan buiten de
legerplaats, om daar gesmaad, geslagen, verdrukt, en eventueel gedood te
worden.
Maar Hij heeft de belofte ontvangen aangaande eeuwig, onvergankelijk
Leven, op grond van het feit dat het geslachte Paaslam, in Zijn opstanding
tot Levende Deur zou worden.

:3

Uw Woord der waarheid deed Mij in de vrijheid staan, en Gij hebt Mij naar
Uw beloften, kracht gegeven om dit lijden en deze smaadheden te kunnen
dragen en te verdragen.
In Uw kracht heb Ik Mijn vreemdelingschap in Mijn ziel (Nephesh = 430)
kunnen verdragen. En door Uw kracht werd Ik ook uit de dood opgewekt.
En dit geldt voor allen, die in geloof U aanroepen tot behoudenis der ziel!
Want bij U is geen aanneming des persoons.
U neemt niet de buitenkant, en dus niet de gedragingen van de mens aan,
maar U neemt het gelovig hart aan.
Want alleen geloof wordt door U tot rechtvaardigheid gerekend.
Ieder die in geloof U aanroept, zal het Leven ontvangen van Uw geliefde
Zoon.
En zal ook door U bekrachtigd worden, naar de sterkte Uwer macht.
(Efeze 3:16)

:4
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Alle koningen des lands zullen U, o HEERE, loven.
Zij zullen U loven, wanneer zij gehoord (en uiteraard geloofd) zullen hebben, de redenen Uws monds.

:4

Dit zal uiteindelijk ook in de toekomst plaats vinden
Koning =
=	20.30.40 = melek = dienstknecht; engel
Aarde
=
=	90.200.1 = erets = land
Loven
=
= 5.4.10 = jadah = hand (vrouwelijk)
Kennen =
= 70.4.10 = jada = gemeenschap hebben met
Wanneer =
=	10.20 = kie = omdat; vanwege
Gehoord =
= 70.40.300 = sjema = horen; gehoorzamen; geloven
Redenen Uws monds = Al wat God gesproken heeft
Het zal straks zondermeer het geval zijn, dat alle koningen des lands de
HEERE zullen loven en kennen, met Hem gemeenschap hebben, wanneer
zij de prediking van het Woord Gods, gehoord en geloofd hebben.
Maar zoals eerder aangegeven, de 1e Koning der Aarde, is de HEERE Jezus
Christus. Die ook tijdens Zijn aardse leven de rechtmatige Koning van
Israël was. De HEERE Jezus Christus loofde God de Vader, niet alleen met
de mond, maar met heel Zijn hart. Hij geloofde en Hij verheugde Zich in
al Gods redenen, beloften en eedzweringen en in Zijn opstanding werd de
HEERE dan ook aangesteld tot Koning der koningen.
En dit is vervolgens ook van toepassing op de gemeente, het Lichaam van
Christus. Wanneer wij op aarde en nog in het vlees zijnde, in geloof onze
lichamen willen stellen in dienst van de HEERE, en gehoord en geloofd
zullen hebben alle redenen Zijns monds, dan zullen we bij de opname van
de gemeente en in de wederkomst van de HEERE Jezus Christus op aarde,
ook met Hem als koningen heersen.
Wij leren Christus nu al kennen, omdat wij Zijn Woord horen en geloven.
Wij leren Hem kennen, omdat wij Zijn Woord liefhebben, namelijk Hem
gehoorzaam zijn.
En omdat wij, nu reeds, met Hem gezet zijn in het hemels Land.

:5

En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des
HEEREN is groot.
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En als koningen, priesters, broederen, zonen, bezingen wij de weg en de
levenswandel, die de HEERE Jezus Christus in gehoorzaam gegaan is,
omdat Hij zag op de heerlijkheid die Hem voorgesteld was geworden.
En wij zouden in blijdschap en in geloof Zijn voetsporen nawandelen.
We zouden zien op de heerlijkheid des HEEREN, namelijk op Christus,
onze Overste Leidsman en Voleinder van ons geloof.
Wij zouden Zijn voorbeeld navolgen, namelijk onze oude mens, voor dood
rekenen.
Hoewel wij dan buiten de maatschappij komen te staan en omwille van
Christus smaad en verdrukking zullen ondervinden, zouden wij toch
zien op de grote vergelding des loons.
Want we zullen dan deel hebben aan de heerlijkheid des HEEREN.
De weg des HEEREN
= De weg van dood en opstanding
		
= Het afleggen van de oude mens,
			 en het aandoen van de nieuwe mens
De Heerlijkheid des HEEREN = De opgewekte en verheerlijkte Christus

:6

Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij de nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre.

:6

Hoog
=
= 40.6.200 = ram = uitermate verhoogd; hoogste positie
Nederigen =
= 30.80.300 = shafal = nederigen van hart
				 Namelijk zij die geloven,
				 en zich buigen voor het Woord Gods
				 De nederigen van hart zullen dan ook verhoogd worden
Verhevenen =
= 5.2.3 = gabah = hoogmoedig, trots
			
= Zij die hun hart niet buigen, voor het Woord der waarheid
Hij kent hen van verre = Dit komt, omdat zij zich verre houden van Christus
		
De HEERE heeft daarom geen gemeenschap met hen
		
Maar de HEERE zal de hoogmoedigen straffen en
vernederen.
Mattheüs 15:8:
Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun
hart houdt zich verre van Mij.
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:7

Als Ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij Mij levend; Uw
hand strekt Gij uit tegen den toorn Mijner vijanden, en Uw Rechterhand
behoudt Mij.

:7

Benauwdheid =

= 5.200.90 = tzara = vijandschap; strijd

Ook al wandel Ik in het midden van Mijn tegenstanders, Gij blijft bij Mij,
en Gij houdt Mij levend.
Psalm 119:107:
Ik ben gans zeer verdrukt, HEERE; Maak Mij Levend naar Uw Woord.
Psalm 119:25 en 26:
Daleth, Mijn ziel kleeft aan het stof; maak Mij Levend naar Uw Woord.
Ik heb U Mijn wegen verteld, en Gij hebt Mij verhoord; leer Mij Uw inzettingen.

:7

Gij strekt Uw hand uit, tegen de toorn van Mijn vijanden.
De macht van Mijn vijanden, is zo sterk, en is zover, als de HEERE toelaat.
Johannes 19:10 en 11:
Pilatus dan zeide tot Hem: Spreekt Gij tot mij niet? Weet Gij niet, dat ik
macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten?
Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u
niet van Boven (= anothen) gegeven ware….
Mattheüs 16:18:
En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal Ik Mijn Gemeente
bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.
1 Korinthe 10:13:
Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt;
maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt
verdragen.
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Want:
Uw Rechterhand behoudt (=
= 70.300.10 = jasha) Mij, en is Mij tot redding, verlossing en verhoging. (Jehoshua = 70.300.5.10 =
)

[vhy

Exodus 15:6:
O HEERE, Uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht; Uw rechterhand, o HEERE, heeft den vijand verbroken.
Psalm 16:8-11:
Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan Mijn rechterhand
is, zal Ik niet wankelen. Daarom is Mijn hart verblijd, en Mijn eer verheugt
Zich; ook zal Mijn vlees zeker wonen.
Want Gij zult Mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw
Heilige de verderving zie.
Gij zult Mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is
bij Uw aangezicht; Liefelijkheden zijn in Uw Rechterhand, eeuwiglijk.
Psalm 63:9:
Mijn ziel kleeft U achteraan, Uw rechterhand ondersteunt Mij.

:8

De HEERE zal het voor Mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE, is in
der eeuwigheid, en Gij laat niet varen de werken Uwer handen.

:8

Voleinden
=
= 	200.40.3 = gamor = volmaken; vervullen;
				 tot volheid brengen
Goedertierenheid =
= 4.60.8 = chasad = genade; goedheid
Eeuwigheid
=
= 40.30.6.70 = olam
Varen
=
= 5.80.200 = rafah = falen; verzwakken;
				 vertragen; verslappen
En zoals een lied zegt (513):
God is Getrouw, Zijn plannen falen niet.
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn Woorden, geen ter aarde vallen.

24

En ‘t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant
volvoert Zijn hand. (Namelijk Zijn rechterhand!)
Genesis 2:3:
De HEERE voleindigt het werk wat Hij begonnen is.
Psalm 57:3:
Ik zal roepen tot God, den Allerhoogste, tot God, Die het aan Mij voleinden zal.
Filippenzen 1:6:
Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft,
dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus

Amen.
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