Psalm 2
Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
Psalm 2:6

Ad Leeuwenhage



1. Waarom woeden de Heidenen, en bedenken de Volken ijdelheid?
2. De koningen der Aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen
te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3. “Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.”
4. Die in den Hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
5. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid
zal Hij hen verschrikken.
6. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7. Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij
zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
8. Eis van Mij, en Ik zal de Heidenen geven tot Uw erfdeel, en de
einden der Aarde tot Uw bezitting.
9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in
stukken slaan als een pottenbakkersvat.
10. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij
rechters der Aarde!
11. Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat,
wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig
zijn allen, die op Hem betrouwen.



Het is belangrijk om te weten in welke periode we ons hier bevinden.
Door alle tijden heen heeft men de HEERE tegengestaan en vijandig bejegend.
Maar er zal een moment komen dat alle volkeren zich verzamelen en gezamenlijk
in opstand komen tegen God en tegen Zijn Gezalfde. Deze Gezalfde is onze
HEERE Jezus Christus.
En aangezien er nog nooit zo’n grote wereldwijde, en demonstratieve opstand
is geweest tegen de HEERE Jezus Christus, moet dit dus blijkbaar in de nabije
toekomst plaatsvinden.
Namelijk:
Op de Dag des HEEREN.
Nee, niet op een Zondag!
Eerst een schema van de verschillende bedelingen:
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De 7 dagen van Genesis, zijn een “comprimering” van de 7 verschillende bedelingen.
De Dag des HEEREN:
Dit is uiteraard niet de zondag, want de zondag is de éérste dag der week.
Volgens Genesis en Joël en heel de Bijbel door, is de “Sabbath” de zevende dag.
De Sabbath (= Rust) begint zelfs voor Israël een halve dag eerder dan voor de
heidenen.


De Sabbath begint voor Israël al op vrijdagavond om 18.00 uur.
Jesaja 2:12; 13:6; 13:9; 34:8
Jeremia 46:10
Klaagliederen 2:22
Ezechiël 13:5; 30:3; 39:8
Joël 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14
Amos 5:18; 5:20
Obadja 15
Zefanja 1:7,8,14,15,16,18; 2:2,3
Zacharia 14:1,6,7,8
Maleachi 4:1,5
Handelingen 2:20
1 Thessalonicenzen 5:2;
2 Thessalonicenzen2:2
2 Petrus 3:10
Joël 2:1-3:
Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle
inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is
nabij.
Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid,
als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks
van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele
geslachten.
Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is
voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook
is er geen ontkomen van hetzelve.
Joël l 2:10, 11:
De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan
worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.
En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn Heir henen; want Zijn leger is zeer
groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de Dag des HEEREN is
groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?
Dus er moet een Dag des HEEREN komen, die in eerste instantie een grote en
vreselijke dag is.


En op symbolische wijze wordt aan Johannes (de Evangelist) geopenbaard, wat
er in de toekomst, op die “Dag des HEEREN” zal plaatsvinden.
Openbaring 1:10:
En ik was in den geest op den Dag des HEEREN; en ik hoorde achter mij een
grote Stem, als van een Bazuin.
Dag =
=
=
=

Tijdsperiode, maar niet noodzakelijker wijze een periode van 24 uur
Oordeel; gericht
Dagvaarden; Voor de Rechtbank en dus voor de Rechter verschijnen
Dingen die het Licht niet konden verdragen, worden op die Dag, in het
Licht gebracht
= De Dag, en dus het Licht, zal het verklaren, danwel openbaren
= De Openbaring van het Koninkrijk van Christus

Dag des HEEREN, is Gods oordelende Dag, over de dan levende Mensheid.
De dan levende ongelovigen zullen in die periode worden gedood. Dit oordeel
duurt langer dan 24 uur, namelijk deze periode duurt 33 jaar.
De Dag des HEEREN, is dus in ieder geval niet de zondag.
Letterlijk kan het hooguit de zaterdag, namelijk de zevende dag zijn.
Hoewel het wel zo is dat, als men op de zondag helemaal niets doen mag, elke
zondag voor vele Christenen een “grote en vreselijke dag des HEEREN” is.
Dit is uiteraard niet in overeenstemming met God en Zijn Woord, maar dit is alleen
in overeenstemming, met hun eigen, Wettische en Godsdienstige gedachten en
woorden.
De Dag des HEEREN, heeft dus niets uitstaande met welke zondag dan ook.
Het verschijnen van een zondag is nog nooit voorafgegaan door donkerheid en
verduistering van de zon, verandering van de maan in bloed en sterren die uit
de Hemel vielen.
De Dag des HEEREN, die een “Vréselijke Dag des HEEREN” wordt genoemd,
moet nog komen. En om u alvast gerust te stellen: die dag komt níet over ú die
in Christus bent, omdat u deel uitmaakt van het lichaam van Christus en mèt
Hem komt om te oordelen.
De “Dag des HEEREN” begint wel als een vreselijke en oordelende dag,
vanaf de Olijfberg aan het einde van de 70e week van Daniël en loopt uit in


een Heerlijke Dag bij het 1000 jaar binden van satan. De periode waarin satan
gebonden is heet nog steeds: “Dag des HEEREN”.
2 Petrus 3:12:
Pas daarna (nadat satan voor een korte tijd is losgelaten) zullen alle doden en
levenden, op de Jongste Dag voor de Grote Witte Troon moeten verschijnen om
geoordeeld te worden, waarbij er gesproken wordt over de “Dag Gods”.
Filippenzen 1:10; 2:16:
Dag van Christus = Wij verschijnen voor de Rechterstoel van Christus
Bij de Opname van de Gemeente
Waarbij wij loon zullen ontvangen of schade lijden
2 Petrus 3:12:
De Dag Gods = de Jongste Dag waarop alle mensen, behalve de gemeente, zullen
verschijnen voor de grote witte troon.
1 Korinthe 4:3:
Dag des mensen = De huidige wereld, die tot op heden geregeerd wordt door de
mens en waarbij de mens zijn oordeel laat schijnen over de dingen.
Dus nogmaals:
De “Dag des HEEREN” is tot op heden, nog niet aangebroken, want we leven nog
steeds, in de periode van “Zijn Verberging” in plaats van ”Zijn Openbaring”
De HEERE heeft Zich tot op heden teruggetrokken en het is de mens die nu regeert
in de wereld. Maar na deze “dag des mensen” komt die “Grote en Vreselijke Dag
des HEEREN”.
In de 6e Bedeling, aan het einde van de 70e week van Daniël, begint de “Dag des
HEEREN”.
De volgende 33 jaar van deze 6e Bedeling zal voor de ongelovigen nog steeds die
“Grote en Vreselijke Dag des HEEREN” zijn.
De “Dag des HEEREN” begint voor ongelovigen “vreselijk”, omdat de HEERE
dan komt om te oordelen en om orde op zaken te stellen.
Nadat Hij de volkeren geoordeeld heeft, alle ergernissen uit het Koninkrijk
heeft verwijderd en de duivel voor de eerstkomende 1000 jaar gebonden heeft,
is het vanaf de aanvang van de 7e Bedeling geen “Grote en vreselijke dag des
HEEREN” meer. Want de periode van deze 1000 jaren heet dan neutraal: “De Dag
des HEEREN”.


In die 7e dag zal Christus in ware gerechtigheid regeren.
Dag des HEEREN = Messiaanse Rijk
= Koninkrijk der Hemelen, geopenbaard op Aarde
= Het geopenbaarde Koninkrijk van Christus
Mattheüs17:10 e.v.; Openbaring 11:3:
Maar voordat deze “Dag des HEEREN” komt, dus voordat de HEERE Jezus
Christus als de Messias komt, komt eerst Elia.
En het zal geschieden gelijk geschreven is van den Zoon des mensen, dat Hij veel
lijden zal en veracht worden.
Ze hebben altijd zowel de Voorloper van de Komende, als de Komende Zelf, veracht.
Ze hebben zowel Johannes de Doper, als de HEERE Jezus, veel lijden aangedaan.
Ze brachten de HEERE Jezus, maar ook nu de Christus, veel smaadheid aan.
En in de toekomst zullen zij Elia opnieuw verwerpen, smaden en verachten.
Maar dan zal Ik komen, in grote Macht en Majesteit.

Psalm 2
Deze Psalm is eigenlijk een verkorte versie van het Bijbelboek Openbaring.
Gebeurtenissen namelijk, die in de eindtijd zullen plaatsvinden.
We weten, dat deze gebeurtenissen niet meer zo veraf zijn.
Want als we zien naar de tekenen om ons heen en in het bijzonder naar de
typologische betekenis van het profetisch Woord, dan kan het niet lang meer
duren tot de HEERE Jezus Christus terugkomt.
Eens kwam Hij in vernedering, als mens, als Jezus van Nazareth, om het Werk
der Verlossing tot stand te brengen. Het was een leven van “lijden, smaadheid en
sterven”. Hij droeg onze zonden en schuld weg aan het kruis van Golgotha. Hij
stierf daar aan het kruis van Golgotha, maar Hij stond op uit de dood.
Want de dood kon Hem niet houden.
Romeinen 4:25:
Welke overgeleverd is om onze zonden, en Opgewekt is om onze rechtvaardigmaking.
De inhoud van het Evangelie is dan ook, dat de HEERE Jezus Christus, het werk
der Verlossing volbracht heeft en dat een ieder die op deze Opgestane HEERE


vertrouwt, vergeving van zonden ontvangt en in Hem een nieuw Schepsel ís.
Als we in Hem geloven, dan hebben wij vergeving van zonden ontvangen.
Dan zijn wij niet meer dood in zonden en in misdaden, maar rekent de HEERE
ons gerechtvaardigd in Christus en geeft Hij ons Zijn Opstandings-Leven.
Zijn Leven werkt, door de Kracht van Zijn Heilige Geest in ons die geloven.
En wij hebben nu reeds ontvangen alle Geestelijke zegeningen in de Hemel en
in Christus. (Efeze 1:3)
En dit zegt ook het laatste vers van deze Psalm, nl:
“Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen”.
(NBG: “die bij Hem schuilen”)
Deze indrukwekkende Psalm spreekt over de eindtijd, waarin opnieuw het
Evangelie verkondigd wordt. Beginnende door Mozes en Elia, bij de aanvang van
de 70e week van Daniël (Openbaring 11). Mensen worden dan ook opgeroepen
om te schuilen in Petra en dus bij Hem Die de “Schuilplaats” is.
Psalm 91:1:
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de
schaduw des Almachtigen.
Deze “Schaduw van de Almachtige” is niemand anders dan onze HEERE Jezus
Christus!
Sinds het wederkeren van de HEERE Jezus naar de hemel, naar de plaats waar
Hij vóór Zijn vernedering en vóór Zijn menswording vandaan kwam, houdt
Hij Zich verborgen voor de wereld en ongelovigen. Maar het wachten is op
“die dag”, die vaststaat in het Heilsplan van God. Namelijk de dag dat Hij zal
terugkeren in deze wereld en Zich zal openbaren.
Maar dan niet als Dienstknecht, maar als Koning, als HEERE der Heirscharen.
Mattheüs 24:30:
“En alsdan zal in den Hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en
dan zullen al de geslachten der Aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen
zien, komende op de wolken des Hemels, met grote Kracht en Heerlijkheid”.
Dit is wat de HEERE Jezus, bijna 2000 jaar geleden, in Zijn rede over de laatste
dingen zei.


Deze “dag” zal dus komen. Een vreselijke dag, voor de ongelovigen.
(1 Korinthe 1:8; Filippenzen1:6,10; 2:16; 1 Thessalonicenzen 4,5;
2 Thessalonicenzen 2:2)
Voor de Gemeente, het Lichaam van Christus, verschijnt er eerst een andere
“dag”. Een dag, waarop de Bazuin zal klinken. Een dag waarop zij, die in
Christus ontslapen zijn, eerst zullen opstaan en daarna zullen wij samen met
hen veranderd worden en zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus.
Kolossenzen 3:4:
De wederkomst van Christus komt elke dag een stap dichterbij.
Voor elke gelovige is dit dan ook een bron van “Vreugde, van Hoop en van
Heerlijkheid”. Omdat wij weten dat, als Christus zal geopenbaard zijn, Die ons
Leven is, dan zullen ook wij, met Hem geopenbaard worden in Heerlijkheid.
Zoals God, “De Dag van Christus” gesteld heeft, tot Heerlijkheid aan ons,
namelijk aan ons, gelovigen in Christus;
Zo heeft God ook een andere “Dag” gesteld, namelijk “De Dag des HEEREN”.
Een Dag die bij aanvang “Groot en Vreselijk” is en die dus begint met
“Oordeel”.
Handelingen 17:31:
Omdat Hij één Dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk
zal oordelen, door Eén Man (= Christus en Zijn Lichaam), Dien Hij daartoe
geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de
doden opgewekt heeft.
En Zijn wederkomst, Zijn verschijning, Zijn openbaring in de wereld, betekent
dan ook een oordeel aan deze Wereld. Omdat de Wereld vol is van ongeloof,
zonden, en ongerechtigheid.
Van deze “Dag des HEEREN” wordt op vele plaatsen in het Oude Testament
melding gemaakt. Deze “Dag des HEEREN” heeft te maken met de openbaring
van de HEERE aan deze wereld. Aan de mensen, die op dat moment leven; en
aan de volkeren, die er in die tijd zijn.
Die dag des HEEREN is dan ook hèt onderwerp van het laatste Bijbelboek:
Openbaring van Jezus Christus aan Johannes.


De naam van dit Bijbelboek zegt eigenlijk al genoeg:
“Hij, Die Zich tot op dat moment nog Verborgen hield, zal Zich nu Openbaren”.
Ook profetische zaken die nog verborgen waren, zullen dan geopenbaard
worden. Er zullen dan geweldige dingen plaatsvinden. Zowel de machten van
het Licht (= Christus en Zijn Lichaam), als de machten van de duisternis (= de
duivel en zijn personeel), zullen dan openbaar worden.
De Aarde is altijd al een strijdtoneel geweest.
Maar dit toneelstuk zal een spektakelstuk zijn.
Er zal een grote strijd plaatsvinden, waarbij het Licht, ook in praktische zin, de
duisternis zál overwinnen.
Juridisch heeft de HEERE 2000 jaar geleden al de duivel overwonnen door Zijn
Opstanding.
Maar de HEERE Jezus Christus zal in de nabije toekomst de overste van deze
wereld, dat is de satan, binden en in de afgrond werpen, zodat er op aarde een
tijd zal zijn van “Rust en Vrede”. De on-Bijbelse term: “Het zogenoemde 1000
jarig Vrede-Rijk”
Lukas 2:14:
Het hemelse leger zong al bij de komst naar deze aarde van het Licht der wereld,
namelijk bij de menswording van de HEERE Jezus Christus: “Ere zij God in de
Hoogste, en Vrede op aarde, des mensen welbehagen”. Maar tot op vandaag is
er geen “vrede” op aarde.
Er is alleen vrede in de harten van hen, die geloven in de HEERE Jezus Christus.
Romeinen 5:1, 2:
Een gelovige, kan daar ook van getuigen:
“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door
onzen HEERE Jezus Christus; Door Welken wij ook de toeleiding hebben door
het geloof tot deze Genade, in welke wij staan, en roemen in de Hoop der
Heerlijkheid Gods”.
En die “vrede” is niet alleen een theorie (een juridisch feit), maar is een werkelijkheid.
Wij hebben “vrede” met God. (Romeinen 5:1)
God heeft “Vrede” gemaakt, door het bloed Zijns kruises. (Kolossenzen 1:20)
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Er staat niets meer in de weg, tussen God en ons.
In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk:
de vergeving der misdaden naar de rijkdom Zijner genade. (Efeze 1:7)
Wij staan in de genade en in de vrijheid in Christus. (Galaten 5:1)
Wij worden gesterkt in de genade. (2 Timotheüs 2:1)
Wij wassen op in de genade. (2 Petrus 3:18)
Wij roemen in de genade Gods (2 Korinthe 1:12)
En niets is er, wat ons nog zal kunnen scheiden van de Liefde Gods,
welke is in Christus Jezus onze HEERE. (Romeinen 8:39)
We mogen de HEERE dienen, en zouden Hem dan ook dienen, omdat Hij ons
bekwaam maakt in ons dienstwerk aan Hem.
(2 Timotheüs 2:21; Kolossenzen 1:12; 2 Korinthe 3:5, 6)
Wij mogen, en zouden onze levens, in Zijn hand stellen, en door Zijn Woord,
zouden wij veranderd worden in de vernieuwing van ons denken.
(Romeinen 12:1, 2)
Maar terug naar de “dag des HEEREN”.
Die wij in het Bijbelboek Openbaring beschreven vinden, maar hier in Psalm 2
vinden we de samenvatting.
Het is een profetische Psalm, waarvan de vervulling in bijzonderheid in de
eindtijd ligt. De tijd van de Lichamelijke “Wederkomst” van onze HEERE Jezus
Christus op Aarde. En wij (= heel de Gemeente, het Lichaam van Christus)
zullen daarbij aanwezig zijn. De tijd die komt, nadat de Gemeente, het Lichaam
van Christus, eerst van de Aarde zal zijn weggenomen, om vervolgens met de
HEERE Jezus Christus op Aarde weder te keren.
Als de voeten van de HEERE Jezus Christus, aan het einde van de 70e week, op
de Olijfberg zullen staan, dan zullen wij daar staan met Hem. Want fase na fase,
volvoert de HEERE Zijn Heilsplan, naar Zijn volmaakt bestek.
Dit betekent dat er voor alle dingen een bestemde tijd is.
Zoals de HEERE nu zwijgt ten aanzien van deze Wereld, maar op verborgen
wijze spreekt Hij tot ons, Zijn kinderen, namelijk tot de gelovigen in Christus.
Hij spreekt tot ons door Zijn Woord en door Zijn Geest.
Ook spreekt de HEERE tot de ongelovigen, namelijk Hij klopt hen via de
prediking van het Evangelie op hun hart.
Maar als de HEERE Zich straks zal openbaren aan de wereld, dan zal Hij spreken
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in Recht, en in Gericht. Dan zal Hij spreken in Zijn grimmigheid en in Zijn toorn;
En wie zal dan bestaan?
Openbaring 6:
Want waar tot dan toe de hemel gesloten was gebleven, gaat de hemel dan
open.
Vele Oud Testamentische gelovigen hebben altijd, zodra zij zich ervan bewust
werden dat zij een ontmoeting hadden met de Levende God, met ontsteltenis
vastgesteld dat zij zouden moeten sterven.
Een mens kan niet: “En God zien, en leven”.
Maar onder de verdraagzaamheid van God, bleven ze wèl leven.
Of anders gezegd:
Vooruitlopend op het Verlossingswerk van de HEERE Jezus Christus, was er wel
gemeenschap mogelijk tussen de Heilige God en de zondige mens.
Normaal gesproken kan de Heilige God een zondig mens niet verdragen.
Een zondig mens, die in duisternis leeft, moet bezwijken onder de Heiligheid
van God.
God is Licht, en Hij bewoont een ontoegankelijk Licht.
En Licht doet alles wat duisternis is, verdwijnen.
Openbaring 6:14-17:
Als de Hemel in de toekomst opengaat, dan zien we de reactie van de mensheid:
“En de Hemel is weggeweken, als een boek dat toegerold wordt; en alle bergen
en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend,
en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in
de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;
En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van
het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
Want de “grote dag Zijns toorns” is gekomen, en wie kan bestaan?”
Handelingen 17: 31:
God heeft 1 dag gesteld, en 1 Man (= Christus en Lichaam) gesteld, om de gehele
mensheid en wereld rechtvaardiglijk te oordelen.
Wie er dan wel kan en wie er dan wel zal bestaan is duidelijk genoeg.
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Psalm 2:12:
“Namelijk allen, die bij Hem schuilen, allen die op Hem betrouwen”
Wie bij Hem zal schuilen zal bewaard worden van de toorn en zal deel hebben
aan de Verlossing die in Christus Jezus is.
Psalm 2 geeft een beschrijving van het Koninkrijk van Christus dat na de Opname
van de Gemeente in deze wereld geopenbaard zal worden.
Deze Psalm is dus een verkorte samenvatting van het Bijbelboek Openbaring.
Met als het Centrale Thema (:6):
“Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den Berg Mijner Heiligheid”?
Openbaring 6:17:
De koningen der Aarde weten blijkbaar ook, dat de HEERE Jezus Christus
Koning is over Sion, de Berg van Gods Heiligheid. In eerste instantie is men
hevig geschrokken als men ziet met Wie men te doen heeft. Maar blijkbaar sluit
de Hemel zich weer, want men gaat daarna over tot de orde van de dag. De
volkeren blijken er geen genoegen mee te nemen dat de HEERE op aarde Zijn
Erfdeel opeist en dat Hij Zijn Koninkrijk gaat vestigen op aarde.
Hij zal optrekken vanuit Petra via de Koninklijke Weg. Hij zal Zijn Troon vestigen
te Jeruzalem. Hij zal Zijn Koninkrijk uitbreiden, beginnende vanuit Jeruzalem,
Judea, Samaria, tot aan de uitersten der Aarde.

:1

En de vraag is dan ook:
“Waarom woeden de heidenen, en waarom bedenken de volken ijdelheid”?
Psalm 33:10:
Zegt dan ook:
“De HEERE vernietigt de raad der heidenen; Hij verbreekt de gedachten
der volken”.
Als een mens zich in zijn eigen gedachten en werken blijft verlustigen, dan
kan hij erop rekenen, dat de HEERE deze ijdele gedachten en werken eens
zal verbreken. Heel Gods Raad, en Zijn plannen staan vast, en de mens zou
zich daaraan conformeren
En waarom ook niet?
Want als de mens zijn hoofd zou willen buigen voor de Levende God en
dus eigenlijk zijn eigen “ik” zou willen verliezen om Christus’ wil, dan zal
hij van de HEERE, eeuwig Leven en eeuwige heerlijkheid ontvangen.
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Maar het probleem van de mens is zijn hoogmoed en zelfzucht.
Hij wijst af en hij verloochent de HEERE, want zijn eigen haan moet koning
kraaien.

:1

Nogmaals deze vraag:
“Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid”?
Wij kennen de uitdrukking, “de woedende golven der Zee”?
De volkeren worden voorgesteld als zeeën, als wateren. En de wateren zijn
volkeren. (Openbaring 17:15)
U weet wat zeeën doen? Zij stelen land.
Al in Genesis staat het land tegenover de zee. (Genesis 1:10)
Staat de gelovige enkeling tegenover de volkeren, met hun eigen godsdiensten,
ideologieën, filosofieën en ijdele verleidingen, namelijk leringen der mensen.
De HEERE roept op de 3e dag (als type van de 3e Bedeling) dan ook die
enkeling uit de volkeren, om volk, huis en haard te verlaten en de HEERE
na te wandelen.
Genesis 12:1 e.v.:
Die enkeling is Abraham, die op grond van zijn geloof deel krijgt aan de
Beloften Gods. Vanaf dat moment is die enkeling een stukje Land, een
eiland, te midden van de wateren.
Het Griekse woord “nesos” (= eiland), komt van het woord “naus” (= schip).
Het Hebreeuwse woord “ani” betekent schip, zowel als ik.
Dus “ik”, als een “schip” of een “eiland”, helemaal alleen boven de wateren.
Op grond van geloof zijn we door God uit de volkeren, en dus boven de
wateren getrokken en daarboven gesteld.
Maar in onze tijd blijft er steeds minder “land” over.
Namelijk gelovigen, die ooit tot “land” waren geworden, omdat zij zich
door de HEERE hadden laten trekken uit de volkerenzee en zich hadden
laten trekken uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht, worden in onze
tijd, vanwege hun lauwheid, ongelovigheid en ontrouw aan het Woord van
God, weer meegezogen in de vaart der volkeren.
En de gedachte van de wereld dat er gezorgd moet worden voor een goede
waterbeheersing, omdat de wereld dreigt te verzuipen in het water dat aan
de zeeën wordt toegevoegd door “vervuiling”, is echt niet zo verkeerd.
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Maar niet vanwege letterlijke vervuiling, maar vanwege de “Geestelijke
vervuiling”.
Land, dat zijn gelovigen, laten zich door de zee meesleuren, waardoor zij
ook tot zee worden. Zij conformeren zich steeds meer aan de gedachten en
aan de leringen die in de wereld geldend zijn. Zij laten zich ook wijsmaken,
dat de God van de Bijbel Dezelfde zou zijn als al die andere goden, die nog
te stom zijn om voor de duvel te dansen.
Zoals daar zijn: Allah, Boedha, Vishnoe, enz, enz.
En zo komt er steeds minder land, en steeds meer zee.
De mens hoeft zich dus echt niet druk te maken over het feit dat hij zal
verdrinken door water, maar hij zal wel verdrinken door zijn “Geestelijke
vervuiling”. En dus zou de mens zich druk moeten maken over een heel
ander, maar zeer cruciaal feit: de HEERE heeft een zuur appeltje met deze
wereld en mensheid te schillen.
Nogmaals:
Deze Wereld gaat niet meer ten onder door water.
Want de HEERE had toch al bij Noach beloofd dat de wereld niet meer zal
vergaan door water, maar door vuur?
En hoewel wij zien, dat het zeewaterpeil steeds hoger komt te staan,
waardoor mensen dreigen te verdrinken, en de vervuiling van deze wereld
hier de oorzaak van zou moeten zijn, de werkelijke oorzaak hiervan is de
overdrachtelijke oorzaak, namelijk bij de “Geestelijke vervuiling” van de
mens.
Waar het Volk van God steeds meer het Woord van God loslaat en dus
vervuild wordt met de gedachten van mensheid en volkeren (die ons in de
Schrift voorgesteld worden als de volkerenzeeën) krijgt je dus ook steeds
meer zee.

:1

En dus bij de vraag:
Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
is de logische conclusie, dat er direct na de Opname van de Gemeente
en voordat de HEERE Jezus Christus Zijn Koninkrijk zal vestigen op de
Aarde er nauwelijks nog land, namelijk nauwelijks nog gelovigen binnen
die volkeren overgebleven zijn. Ze zijn totaal opgegaan in de “wateren”,
in de volkerenzee met hun godsdiensten en wereldideologieën en daarom
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plaatst de Heere 2 “eilanden/schepen”, namelijk Mozes en Elia. Binnen
die godsdiensten en ideologieën is geen plaats voor het Woord Gods,
namelijk voor de HEERE Jezus Christus.
Maar als de Enige en Waarachtige en Levende God komt Hij dán met
geweld Zijn Naam, Zijn Plaats in Zijn schepping opeisen en zal Hij Zijn
Koninkrijk vestigen.

:1

Woeden =
= 300.3.200 = ragash = Tumult maken; verzamelen
Normaal hebben de volkeren altijd strijd onder elkaar en heerst er
verdeeldheid, maar nu hebben zij één gezamenlijke Vijand.
= 300.200.3 = goresh = Uitdrijven; verdrijven
Heidenen =
= 40.10.6.3 = Gojim = Gajus
Bedenken =
= 5.3.5 = hagah = Rouwklagen;
mediteren (dus zit er een geestelijke macht achter)
IJdelheid =
= 100.10.200 = Tevergeefs; zonder enige rede of oorzaak

:1

Hoewel deze volkeren één en hetzelfde doel hebben, zijn zij niet gelijk aan
elkaar. Want het zijn niet alleen de heidense volkeren, maar ook de heidense
Joodse staat keert zich dan opnieuw tegen God en Zijn Gezalfde. (:2)
De apostel Petrus zegt:
Handelingen 4:25 e.v.:
Die door den mond van David Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden
de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht?
De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn
bijeenvergaderd tegen den HEERE en tegen Zijn Gezalfde.
Want in der Waarheid (= In overeenstemming met Uw Profetisch Woord)
zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, beiden
Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls;
Om te doen al wat Uw hand en Uw Raad te voren bepaald had, dat
geschieden zou.
En nu dan, HEERE, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met
alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken.
Wat tóen met de HEERE Jezus gebeurde was niet dé vervulling van deze
woorden uit Psalm 2, maar dit was wel een vóórvervulling van de woorden
uit Psalm 2
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De werkelijke vervulling van deze Psalm vindt plaats na de Opname van
de Gemeente.

:2

De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen
tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:

:2

Dit zal in ieder geval zijn onder leiding van de koning der aarde = de
antichrist.
De Aarde =
= 90.200.1.5 = ha-arets
= in veel gevallen de uitbeelding van het land Israël.
Land staat tegenover zee, zoals het volk Israël tegenover de volkeren staat.
Stellen zich op = Zoals legers, die zich in slagorde opstellen; ze zijn in staat
van oorlog
Vorsten =
= 50.6.7.200 = Razoon = standvastig
Vastbesloten en vastberaden in hun doelstelling.
Beraadslagen = Gefundeerde raad of stelling die men ingenomen heeft
Tezamen =
= 4.8.10 = jachad = volkomen met elkaar eens
(en dit komt van:
= 4.8.1 = echad = één)
Deze hoogmoedswaanzin is eigenlijk zeer bespottelijk.
Het is om te gillen van het lachen, als het niet zo verdrietig was, om
gezamenlijk ten strijde te willen trekken tegen de HEERE, namelijk tegen
Zijn Gezalfde.

Gezalfde =
= 8.10.300.40 = Messias = Gezalfde = Christus
			
= Smeren; zalven; vloeistof uitspreiden of sprenkelen
De HEERE Jezus werd pas in Zijn Opstanding de Gezalfde.
Pas in Zijn Opstanding werd Hij de Christus.

:3
:3

Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

Hun =
=
		
=
		
=
Band =
		

De Gezalfde wordt hier met een meervoudsvorm aangeduid
De Gezalfde en allen, die in de Gezalfde zijn
De Gezalfde en Zijn Lichaam, namelijk de Gemeente
Allen die in Christus Jezus zijn
Dit preekt over een Verbond. Zij willen dus niets met het Nieuwe
Verbond in Christus te maken hebben.
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			 Zij willen niet in Hem en met Hem verbonden zijn.
			 Zij willen zich niet aan Hem en de Zijnen onderwerpen en
		 dienstbaar zijn.
			 Zij willen met Hem en met de Zijnen niets te maken hebben.
			 Hoewel zij weten dat elk mens een dienstknecht is.
En omdat zij dit niet willen, weten zij ook dat zij door Hem en door de
Zijnen, uiteindelijk gebonden zullen worden. In banden des doods. En zij
verzetten zich hiertegen met geheel hun hart, en met geheel hun ziel, en
met geheel hun verstand, en met alle kracht die in hen is.
Touwen = Vele strengen die tot Eén geweven zijn
		
= Christus en Zijn Lichaam
		
= Wat zij doen en zeggen is “bindend”
			 Hun Woord, is bindend
		
= Aan wie men gebonden wordt
			 Aan wie men gebonden is
			 Aan wie men gebonden behoort te zijn. (Hosea 11:4)
Maar zij willen elke verbintenis met Deze Gezalfden, verbreken
Werpen =

= 20.30.300 = sjalak = Met kracht wegwerpen

:4

Die in den Hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.

:4

In de Hemel = Boven de beide hemelen
Dan niet specifiek als Hogepriester, maar als hun Rechter en Koning.
Woont = Zit; Vaste Woning
Psalm 9:8, 9:
Maar de HEERE zal in eeuwigheid zitten; Hij heeft Zijn troon bereid ten
gerichte. En Hij Zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken
oordelen in rechtmatigheden.
Psalm 29:10:
De HEERE is gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in
eeuwigheid.
Psalm 55:20:
God zal horen, en zal hen plagen, als die van ouds zit, Sela; dewijl bij hen
gans geen verandering is, en zij God niet vrezen.
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Lachen =
= 100.8.90.10 = Izaäk = Type van het Zaad van Abraham,
namelijk Christus
Hagar en Ismaël maakten Izaäk belachelijk, maar dit is hen uiteindelijk slecht
bekomen. En ook dezen bekomt het slecht, want nu zal de HEERE hen:
Bespotten = Belachelijk maken
Want:

:5

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij
hen verschrikken.

:5

Vele malen heeft de HEERE Israël en de volkeren gewaarschuwd via Zijn
profeten.
En in de 2000 jaar van Zijn Verberging heeft Hij in stilzwijgen hun boos en
onbekeerlijk hart gezien.
Want ook nu zal blijken dat zij alsnog tot Hem zullen zeggen:
Weg met Hem, want wij willen niet dat Deze Koning over ons is.
Maar dit zal niet meer gaan, zoals 2000 jaar geleden.
Toen kwam de HEERE als het Lam Gods ter slachting, voor de zonden der
wereld.
Ook toen verzamelden de Volkeren zich om Hem te doden.
Maar in Zijn Opstanding verliet de HEERE deze wereld en verborg Hij
Zich 2000 jaar om Hogepriester te zijn voor degenen die Hem geloven en
die de zaligheid zullen beërven.
Maar nu komt Hij als Koning en als Rechter.
Hij is nu gekomen om te spreken in Zijn grimmigheid en in Zijn toorn.
Weliswaar met alle kentekenen van het “Geslachte Lam”, maar nu als de
“Staande Ram” om alle andere rammen die zichzelf tronen toegeëigend
hebben, te verstoten.
Want: “Ik heb niet al die andere koningen gezalfd, maar:

:6

Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den Berg Mijner heiligheid.

:6

Ik = God de Vader
Koning =
= 20.30.40 = melek = Raadgever = Rechter
		
= Dienstknecht; Engel
19

Deze Koning, Die in het verleden gekomen was als Dienstknecht.
Pas als je hebt weten te dienen, kun je koning zijn en heersen.
Pas als je hebt weten te dienen, kun je tot Zoon gesteld worden.
Zalven
		
		
		

=
= 20.60.50 = nasak = Uitstorten; overdekken; uitgieten
= Overtrokken met Goud
= Overgoten met Olie (= type van de Heilige Geest)
= Gezalfd, namelijk gesteld tot Messias en tot Christus

Sion =
= 50.6.10.90 = tsion = Plaats van roostering en dus van reiniging
		
= Wegwijzer
		
= Plaats der Afzondering
		
= Uitbeelding van het Koninkrijk der Hemelen
		
= De burcht, en Stad Davids (1 Kronieken 11:5)
		
= Daar is gelegd de Uiterste Hoeksteen (Romeinen 9:33; 1 Petrus 2:6)
Daaruit zal de Verlosser komen (Romeinen 10:26)
De Stad des Levenden Gods, namelijk:
De Stad des HEEREN, namelijk de Gemeente (Jesaja 60:14)
Het Hemelse Jeruzalem (Hebreeën 12:22)
Waar het Lam staat, in het midden van de 144000 (Openbaring 14:1)
Sion =

= 50.1.10.300 = Sian = Hoog; verheven; voornaam
= Bij de berg Hermon

Berg = Uitbeelding van het Koninkrijk
Heiligheid = Afgezonderd van de wereld, maar gewijd aan de dienst aan God

:7

Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt
Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

:7

Ik = De HEERE Jezus Christus
Besluit =
= 100.9 = taq = Inzetting; Statuut
Verklaren =
= 200.80.60 = sefer = Schrift, schrijven, schrijver,
schriftgeleerde, cijfer, boek, tellen, vertellen
De HEERE Jezus Christus zegt dus, dat Hij zal vertellen, wat er in het
Profetisch Woord, over Hem geschreven staat. En wat Jehovah, van
Hem en over Hem gezegd heeft, nl: “Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U
gegenereerd”.
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Filippenzen 2:6-12; Kolossensen 1:14-18:
Omdat de HEERE Jezus Christus, in gehoorzaamheid Zijn weg is gegaan
van uiterste vernedering, daarom is Hij door God de Vader, ook uitermate
verhoogd worden.

:7

Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd”
Handelingen 13:32-34; Romeinen 1:4; Hebreeën 1:1-5; 5:5, 6
Deze generering tot Zoon en tot Eerstgeborene en tot Hogepriester en Koning
is volgens de voorgaande teksten, op grond van Zijn Geloof, op grond van
Zijn Trouw aan de Vader, en vervolgens op grond van Zijn Opstanding.

Genereren =
= 4.30.10 = jeled = Baren; verwekken uit de dood
Heden
= Nu; na het voorafgaande
		
= Begint juridisch, vanaf Zijn Opstanding uit de dood
Dus op grond van dit feit zal de HEERE Jezus Christus Zijn Erfdeel kunnen
opeisen. Jehovah zegt dan ook op verschillende plaatsen in de Schrift:

:8

Eis van Mij, en Ik zal de Heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der
Aarde tot Uw bezitting.

:8

Nú, vanaf de Opstanding, zijn Hem de eersten onder de heidenen, namelijk
de gelovigen daaruit al tot Zijn Persoonlijk erfdeel gegeven. Een persoonlijk
erfdeel met betrekking tot Hemelse dingen. Gezien vanuit de context van
dit schriftgedeelte zijn wij ín deze Zoon, Die hier Zijn aardse Erfdeel opeist.
Wij zijn ín Christus de Gezalfde en dus zijn wij mèt Hem deze Gezalfden
(Psalm 2:2, 3).
In dit vers vraagt de HEERE om een ander erfdeel uit de heidenen.
Met betrekking tot de aardse dingen is het eerste erfdeel dat Hem vervolgens
uit de heidenen gegeven wordt, een tot geloof gekomen volk Israël.
Na de Gemeente is het volk Israël het belangrijkste volk onder de heidenen.
En pas daarna zullen de overige volkeren uit de heidenen, als zij tot geloof
gekomen zijn, tot erfdeel des HEEREN zijn.
Ik zal geven, zegt Jehovah Psalm 22:28, 29:
Alle einden der Aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren;
en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.
Want het Koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de heidenen.
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Psalm 78:7, 8:
En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten,
maar Zijn geboden bewaren;
En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht; een geslacht, dat zijn hart niet richtte, en welks geest niet
getrouw was met God.
Heidenen en einden der Aarde = Joden en heidenen
		
= Alle volkeren
		
= De gehele schepping
Namelijk allen die zich op grond van geloof aan het Koninkrijk van Christus
zullen onderwerpen. Dus alleen gelovigen zullen behouden worden en
zullen ingaan. Maar de ongelovigen, de halsstarrigen, de goddelozen, zal
het vergaan zoals de volgende verzen zeggen.

:9

Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken
slaan als een pottenbakkersvat.

Verpletteren = Behandelen als een vijand
IJzeren =
= 30.7.200.2 = Barzel = Hardheid; Kracht; Smidse;
						
Verbreken; Vermalen
Scepter =
= 400.2.300 = Shebat = Staf; Stam
De HEERE zal met Kracht, en met Hardheid, hen in stukken slaan. Maar op
Koninklijke, en dus op rechtvaardige wijze.
Pottenbakker =
= 200.90.6.10 = jatsar = Formeerder; Maker
Vat
=
=
10.30.20 = kalie = Instrument
		
=
30.20 = kal
= Alles
		
=
5 .30.20 = kalah = Eten (= leven)
Wat de mens is?
Geformeerd door zijn Formeerder en gemaakt tot instrument om de HEERE
te dienen. Maar als het vat niet gevuld wil worden met water, olie, wijn of
met een schat en dus geen bruikbaar instrument wil zijn in de hand van de
HEERE en Hem niet wil dienen, dan is dit vat Hem onnut en wordt dit vat
ingedrukt, verdorven, verpletterd en weggedaan
Jeremia 19:11:
En gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de HEERE der Heirscharen: Alzo zal
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Ik dit volk en deze stad verbreken, gelijk als men een pottenbakkersvat
verbreekt, dat niet weder geheeld kan worden; en zij zullen hen in Tofeth
begraven, omdat er geen andere plaats zal zijn om te begraven.
Tofeth =
= 400.80.400
= Dat wat verachtelijk is, uitspuwen
			
= Brandstapel; Vuurhaard
Ligt in het dal van Hinnom en is de plaats voor de vuilverbranding.
Jeremia 18:6, 7:
Zal Ik ulieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls?
spreekt de HEERE; ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt
gijlieden in Mijn hand, o huis Israëls!
In een ogenblik zal Ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik
het zal uitrukken, en afbreken, en verdoen.
Romeinen 9:20:
Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden
klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere?

:9

Door hun ongeloof, zal de HEERE hen dan ook verdoen
Hij zal hun aarden vaten in stukken slaan
Als zij hun Formeerder afwijzen, dan zullen zij door Hem verbroken
worden en tot slijk wederkeren.

:9

Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter
Dit is overigens niet het werk van de HEERE Jezus Christus alleen, want
dit is het werk van “Hoofd en Lichaam”, namelijk van Christus en Zijn
Lichaam.
Openbaring 2:26, 27:
En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem
macht geven over de heidenen;
En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten
vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.
Openbaring 12:4:
En zij baarde een Mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een
ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
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1 Korinthe 6:3:
Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken,
die dit leven aangaan.
Openbaring 19:13-16:
En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam
wordt genoemd het Woord Gods.
En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met
wit en rein fijn lijnwaad.
En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen
slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des Almachtigen Gods.
En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning
der koningen, en HEERE der heren.

:10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters
der aarde!

:10 Nu dan = Trekt de juiste conclusie, want op grond van het voorafgaande,
weten jullie wat je wachten staat.
Verstandig =
= tsakil = Met voorzicht; Met inzicht
Tuchtigen =
= jasar = Instrueren; corrigeren, hervormen, onderwijzen,
onderrichten, kastijden, opvoeden
Rechters =
= (shapat/Mishpat) = Gij die anderen oordeelt…..

Romeinen 2:1:
Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen
oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want
gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
Jacobus 4:12:
Er is 1 Wetgever, Die behouden kan en verderven.
Doch wie zijt gij, die een ander oordeelt?

:11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
:11 Weest geen rechter der mensen, maar dienstknecht des HEEREN.

Vreze = Met kinderlijke vrees
Namelijk met eerbied en ontzag en onderwerping aan je Opvoeder
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Verheugt u met beving:
Filippenzen 4:4-7:
Verblijdt u in den HEERE te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De HEERE is nabij.
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden
en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
En de Vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw
zinnen bewaren in Christus Jezus.
Hosea 11:10, 11:
Zij zullen den HEERE achterna wandelen, Hij zal brullen als een leeuw,
wanneer Hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende
aankomen.
Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte, en als een duif uit
het land van Assur; en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de
HEERE.
Filippenzen 2:12-14:
Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet
als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen,
werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven;
Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn
welbehagen.
Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;
Deze beving heeft niets met angst uitstaande
Maar beving of vrees heeft te maken met:
Je er bewust van zijn, met Wie je eigenlijk van doen hebt en daar naar
handelen.
Geef Hem dus de eer en de aanbidding en de heerlijkheid die alleen Hem
toekomt. Je hebt niet te maken een straatjongen of een soortgenoot, maar
met de Levende God.

:12

Dus:
Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer
Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die
op Hem betrouwen.
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:12 Kussen =

= 100.300.50 = nasjaq
		
= Aanraken; bewapenen; toegerust worden met; aansteken;
		
= Doen ontvlammen; Vuurtje wordt aangestoken.
Daarom is het verstandiger, dat alleen geliefden, elkaar vol op de mond
kussen. Maar gelovigen, zouden de HEERE Jezus Christus, wel vol op Zijn
mond kussen. En daar wordt elk mens ook toe opgeroepen, want:

Het kussen op de mond
		
		
		
		

= Ontvangen van Zijn Woord;
= Deel krijgen aan Zijn Woord
= Overdracht van Zijn Woord, Zijn Geest,
en dus Zijn Leven.
= Dezelfde Woorden gaan spreken

Genesis 41:40, 41:
Gij zult over Mijn Huis zijn, en op Uw bevel, zal al Mijn volk, U kussen.
Alleen dezen troon zal Ik groter zijn dan Gij.
Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, Ik heb U over gans Egypteland gesteld.
1 Samuël 10:1:
Toen nam Samuël een oliekruik, en goot ze uit op zijn hoofd, en kuste hem,
en zeide: Is het niet alzo, dat de HEERE u tot Voorganger over Zijn erfdeel
gezalfd heeft?

:12 Zoon =

= 200.2 = bar, dit woord, vinden we 4 x in de Bijbel.
(hier en nog 3x in Spreuken 31:2)
Of we zouden die in Genesis 1:1 er ook nog bij kunnen tellen
= bereshiet = In den beginne (schiep God, Genesis 1:1)
= bar shiet = Zoonstelling
De Zoon wordt gesteld, door de Scheppingsdaad van God.
Het normaal gebruikte woord voor zoon =
= 50.2 = ben = zoon
= 5.50.2 = banah = bouwen
= 50.2 = ben = zoon en ook bouwer en het bouwwerk
Kust deze Opgestane Messias en Heiland, de HEERE Jezus Christus.
Opdat Hij niet toorne (= zal oordelen, vernietigen) en dit het einde van je
levenswandel zal betekenen als Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden
Een weinig toorn = Korte tijd, namelijk in verband met het aardse leven.
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Passieve toorn: omdat de mens God heeft losgelaten, heeft God, de mens
losgelaten, en hem overgegeven aan zijn verkeerde denken.
Laat staan als Zijn toorn tenvolle over je zal ontbranden, want deze toorn
heeft dan te maken met het voor eeuwig verloren gaan.

:12 Maar welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen
Betrouwen = Vertrouwen; Veiligheid; Zekerheid;
			
Hoop hebben voor de toekomst; Toevlucht; Schuilplaats
Psalm 34:9, 10:
Teth. Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die
op Hem betrouwt.
Jod. Vreest den HEERE, gij Zijn heiligen! want die Hem vrezen, hebben
geen gebrek.
Spreuken 16:18-21:
Hovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid des geestes voor den val.
Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te
delen met de hovaardigen.
Die op het Woord verstandelijk let, zal het goede vinden; en die op den
HEERE vertrouwt, is welgelukzalig.
De wijze van hart zal verstandig genoemd worden; en de zoetheid der
lippen zal de lering vermeerderen.
Jesaja 30:18:
En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij
verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is
een God des Gerichts; Welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.
Jeremia 17:7, 8:
Gezegend is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen
de HEERE is! Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is,
en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een
hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij
niet, en houdt niet op van vrucht te dragen
Romeinen 9:33:
Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een Steen des aanstoots, en een
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Rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd
worden.
Romeinen 10:11:
Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd
worden.
1 Petrus 2:6; Jesaja 28:
Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten
Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal
niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den
ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen
hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des
aanstoots, en een rots der ergernis; Dengenen namelijk, die zich aan het
Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een
heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden
Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht
Geluk, voorspoed
		
Welgelukzalig
		

Amen.
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=
= Gad = De 7e zoon van Jacob
= dus geluk, met betrekking tot het leven in de “7”
=
= Aser = De 8e zoon van Jacob
= Eeuwig en Blijvend geluk, i.v.m. het leven na de “7”

