De Koning komt!
Zegt onder de heidenen: De HEERE is Koning;
Ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden;
Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.
Psalm 96 : 10
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Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt den HEERE, gij ganse aarde!
Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.
Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle goden.
Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen
gemaakt.
Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en sieraad in Zijn
heiligdom.
Geeft den HEERE, gij geslachten der volken! geeft den HEERE eer en sterkte.
Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven.
Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde.
Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden,
zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.
Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise met
haar volheid.
Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des
wouds juichen.
Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde
te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn
waarheid.

De koning komt
Ik wil met u naar één van de Psalmen in de Bijbel, waarin uitdrukkelijk
gesproken wordt over de komst van de grote Koning.
In Psalm 96 wordt aan alle onderdanen van deze Koning, namelijk aan u
en aan mij, de sterke oproep gedaan, om toch vooral tot deze Koning te
komen.
Psalm 96:10:
Zegt onder de heidenen: de HEERE is Koning
Hij komt, om de aarde te richten
Deze HEERE kennen wij als de HEERE Jezus Christus, de Koning der Joden.
Eens kreeg Hij een doornenkroon op Zijn hoofd, als teken van Zijn vernedering en als teken van Zijn veroordeling door de wet.
Die HEERE heeft toen onze zonden weggedragen, door Zijn dood aan het
kruis op Golgotha.
Maar door Zijn geloof en trouw aan God en Zijn Woord, is Hij door God
opgewekt uit de dood en is hij verhoogd aan Gods Rechterhand.
God heeft Hem gesteld tot Hogepriester, tot Eerstgeborene en tot Erfgenaam
van de nieuwe schepping en sindsdien is Hij gezeten in de hemel, op de
Troon der Genade.
In de nabije toekomst zal Hij Zijn heerlijkheid openbaren in, en aan deze
wereld.
De gehele schepping zal dan eindelijk onder Zijn heerschappij zijn.
Als de Koning van Israël, de Zoon van David, de Zoon des mensen, de
Zoon van God, zal Hij regeren over de gehele aarde.
Psalm 72:8:
Hij zal heersen van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde.
En u weet vast welke rivier bedoeld wordt.
Openbaring 21:1-3:
En Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des Levens, klaar als
kristal, voortkomende uit de Troon Gods en des Lams.
In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijder der rivier
was de Boom des Levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot


maand geven Zijne vrucht; en de bladeren des Booms waren tot genezing
der heidenen.
En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des
Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen.
Het zal dan een geweldige en enerverende tijd zijn, wanneer de Levende
God en Koning Zijn naam zal verheerlijken op aarde.
Als de sluier wordt weggenomen en Zijn openbaring (denk ook aan het
bijbelboek Openbaring) in vervulling zal gaan.
De HEERE Jezus Christus zal dan Koning zijn over de ganse aarde, want:
Zacharia 14:9:
Te dien dage zal de HEERE (dat is Jehova, Jahweh) de Enige zijn, en Zijn
naam één.
Hij zal dan de Enige naam zijn; en alleen in Zijn naam wordt alles één.
Er zal dan geen plaats meer zijn voor andere namen van goden.
Al die andere goden, zoals daar zijn allah, boedha, vishnoe, het zijn immers
afgoden.
De HEERE zegt tot de profeet Jesaja:
Jesaja 43:11; 45:5; 44:6:
Ik, Ik ben de HEERE (Jahweh), en er is geen Heiland behalve Mij.
Ik ben de HEERE, de Koning van Israël, de Verlosser, de HEERE der
heirscharen: Ik ben de eerste, en ik ben de laatste; en behalve Mij is er
geen God.
En de Psalmist zegt hier in vers 5:
Alle goden der volkeren, zijn afgoden.
Alleen de HEERE (Jahweh) heeft beide hemelen en de aarde gemaakt.
1 Korinthe 8:4; 12:2:
Ook de apostel Paulus citeert het Oude Testament en zegt: wij weten dat
een afgod niets is in de wereld, en dat er geen andere God is den Eén.
Al die zogenaamde goden zijn stomme afgoden.



Ze hebben geen inhoud, ze hebben geen enkel woord wat tot leven wekt.
Ze piepen en mompelen maar wat. (Jesaja 8:19)
Als ze eventueel iets zeggen, dan heeft dit alleen met dood en verderf te
maken.
Er is maar één God!
Deze God heeft Zich in Zijn grote liefde en genade geopenbaard en Hij
openbaart Zich nog steeds aan een ieder, die in Hem gelooft.
Hij is de Schepper van hemelen en aarde.
Hij is Jahweh, namelijk de “Ik Ben”, de “Altijd Zijnde”.
Hij alleen is God.
Hij openbaart Zich door Zijn Woord en door Zijn Geest en Hij heeft Zijn
grote liefde en genade op magistrale en wonderbare wijze geopenbaard in
de gedaante van één mens.
Namelijk in de mens Jezus, de HEERE die Zijn heerlijkheid had afgelegd.
Elke andere God, die onder de volkeren verheerlijkt wordt, hoe groot
en machtig hij door die volkeren ook wordt voorgesteld, is en bijft een
nietszeggende afgod.
Er zijn er vandaag aan de dag velen, die hun best doen om ons duidelijk
te maken, dat de God, Die wij, Christenen, dienen en aanbidden, dezelfde
God is, als al die andere goden die er in de wereld zijn. Zij zeggen: jullie
noemen jullie God alleen anders.
Nu, de Bijbel zegt dat er maar Eén waarlijk God kan zijn en dat er buiten
Christus Jezus de HEERE geen God is.
Dat alles wat buiten Hem, zich als god wil manifesteren, zich als god wil
verheffen en zich als god wil laten aanbidden, niets anders is dan een
stomme afgod of een antichrist en dat het wel degelijk van belang is, welke
God je aanroept om behouden te worden.
Handelingen 4:12:
Want de zaligheid en vergeving van zonden, en de genade van God, is in
niemand anders. Want er is onder den hemel geen andere naam, die onder
de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden, namelijk de
HEERE Jezus Christus.


Afgoderij geeft uitdrukking aan de inbeelding van mensen.
Al die afgoden zijn bedenksels van mensen, met op de achtergrond de grote
inspirator, de duivel (de dooreenwerper).
De duivel vindt het helemaal niet erg, als er vele goden aanbeden worden.
Want die afgoden komen immers uit zijn toverdoos?
De veelheid van afgoden, moet ervoor zorgen dat er verwarring ontstaat bij
het zoeken naar de Ene ware God.
De duivel wordt actief wanneer mensen de Ene ware levende God gevonden hebben en zijn grondpersoneel komt dan in actie om terreur en heilige
oorlogen te voeren.
Het Woord van God zegt dat alleen in de HEERE Jezus Christus het Leven is.
Johannes 17:3:
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de Enige en waarachtige God,
en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.
1 Johannes 5:12:
En God heeft ons, op grond van geloof en uit de rijkdom van Zijn genade,
Zijn eeuwig Leven gegeven, en dit Leven is in de Zoon.
Wie de Zoon van God heeft, die heeft het Leven.
Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het Leven niet.
Overal, in welke godsdienst dan ook, spreekt men wel over “god”, maar
tegelijkertijd wordt Christus als de Zoon van God, ontkend. Daar kan dan
nooit sprake zijn van het geloof en het dienen van de waarachtige God.
Dan dient men een afgod.
Johannes 14:1:
Daar zegt de HEERE Jezus tot Zijn discipelen:
Uw hart worde niet ontroerd; Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
Dus:
Je kunt niet zeggen in God te geloven, zonder te geloven in de HEERE
Jezus Christus.
Als die grote Dag des HEEREN dan zal komen, waarin de HEERE Zijn
Koningschap over alle volkeren zal openbaren, zal de HEERE de Enige zijn.
Dan zal de hele wereld weten, dat er maar één God is.


Die God, Die hemelen en aarde gemaakt heeft.
Die God, Die hemelen en aarde herstelde tot dat wat zij nog steeds is.
Die God, Die Zich openbaart in Zijn Zoon, de HEERE Jezus Christus.
Via het verzoeningswerk van de HEERE Jezus Christus is al het “oude”
weggedaan en in Zijn opstanding uit de dood heeft Hij een nieuwe
schepping tot stand gebracht.
En, naar Zijn belofte, zal Hij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde maken,
waarin gerechtigheid woont.
En Zijn Naam was en is en zal de Enige Naam zijn.
Vandaag aan de dag zijn er vele namen die in de ogen van mensen zeer
belangrijk zijn.
Als het gaat om heel het wereldgebeuren.
Als het gaat om de leefbaarheid van deze wereld, de samenleving, het milieu.
Als het gaat om de toestand van de volkeren.
Als het gaat om de naam van een politieke partij, waarop men zou stemmen,
opdat het hen en hun kinderen en kleinkinderen goed zou gaan.
Daarover maakt men zich druk het beïnvloedt het leven van de mensen
elke dag.
Maar over de Enige Naam, Die onder de zon gegeven is, maakt men zich
totaal niet druk.
Men maakt zich totaal niet druk over de openbaring van God Zelf, door
Zijn Woord.
Men maakt zich totaal niet druk over het moment dat men zal moeten
verschijnen voor de levende God en Koning, en Hij aan hen zal vragen
waarom zij niet in Hem en in Zijn Woord geloofd hebben en daardoor nu
voor eeuwig verloren gaan.
Er zijn ook vele gelovigen in Christus, die zich totaal niet druk maken over
het feit dat ook zij eens zullen moeten verschijnen voor de rechterstoel van
Christus.
Maar wij zouden ons wel ergens druk om maken.
Uiteraard niet om de wereld te verbeteren, of om een leefbare samenleving
en een beter milieu te creëren, al of niet door middel van de politiek.
Want onze enige verantwoordelijkheid als Christen is, dat wij ons zouden
houden aan het Woord van God, de Bijbel.


Wij zouden dit Woord van God geloven en wij zouden daar dagelijks uit leven.
En, wanneer wij het Woord der waarheid spreken, zouden wij dit Woord
recht snijden.
Vele mensen, en zelfs gelovigen, zijn benauwd om hun voortbestaan en
het voortbestaan van deze wereld, maar door de Bijbel, het Woord der
Waarheid, zou men beter kunnen en moeten weten.
Als gelovige zou men weten, dat men getrokken is uit deze tegenwoordige boze
wereld en dat men geplaatst is in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon.
Men zou weten dat wij met Christus gezet zijn in de hemel en dus de dingen
zoeken die boven zijn, maar dat wij aan de andere kant nog wel in deze wereld
en in deze aardse tent zijn, maar dat wij niet meer van deze wereld zijn.
Natuurlijk is het zo, dat er soms benauwdheid is en in de toekomst zal er
zelfs grote benauwdheid komen over het volk Israël en over de hele wereld.
Maar, zowel nu, als dan, geldt: dat al wie de naam des HEEREN zal aanroepen, behouden zal worden.
Als gelovige zou men ook moeten weten, dat de HEERE al Zijn plannen
zal uitvoeren.
Gods plannen en Zijn beloften falen nimmermeer.
Alle beloften Gods zijn in Christus ja, en zijn in Christus amen.
Hij draagt alle dingen door het Woord Zijner kracht.
Het definitieve oordeel dat de HEERE over deze oude schepping zal
voltrekken, laat in ieder geval nog duizend jaar op zich wachten.
Het is Gods wil, dat Hij eerst, in de persoon van de HEERE Jezus Christus,
eindelijk in en door deze oude schepping verheerlijkt zal worden.
Het is Gods wil, dat Hij duizend jaar door al het schepsel gedankt, geëerd
en verheerlijkt zal worden.
Daarom zal er voor de aanvang van die 1000 jaar éérst een proces van
reiniging en loutering, dwars door oordeel plaats moeten vinden in deze
oude schepping, waarbij de HEERE Zich als Koning zal manifesteren.
Als men Zijn Koninkrijk dan in wil gaan, zal men zich in geloof moeten
buigen en onderwerpen aan deze Koning, de Zoon des mensen, de Zone
Davids, de Zoon van God, de HEERE Jezus Christus.



Dan zal ook alle kritiek die de mens nog steeds heeft op de levende God,
moeten verstommen.
Kritiek die bestaat uit vragen, zoals: “Als er dan een God is, waarom gebeurt
er dan dit en waarom bestaat er dan dat?”.
De HEERE krijgt nog steeds de schuld van alle problemen, die er, door het
ongeloof van de mensheid, in de wereld zijn.
1 Johannes 5:19:
Men had kunnen weten, dat de hele wereld in de macht ligt van de boze.
Wij, als gelovigen, worden dan ook getrokken uit deze tegenwoordige boze
wereld. Daardoor zijn wij geen kinderen der duisternis meer, maar wij zijn
kinderen des Lichts geworden. En, als het goed is, wandelen wij daarom in
het Licht van Gods Woord.
(1 Thessalonicenzen 5:5).
Wij zien dan ook uit naar Zijn Dag.
We zien uit naar Zijn verschijning en naar Zijn openbaring in heerlijkheid.
Wij zien ook uit naar die dag, wanneer de naam van de HEERE gerehabiliteerd zal worden.
Jesaja 40:10:
De HEERE zal komen tegen de sterke (= de anti-christ), en tegen allen
die zich tegen Hem sterk maken (= het beest uit de volkerenzee en zijn
vazalstaten).
Zijn arm zal dan heersen en Zijn vergelding zal voor Hem uit gaan.
Dan zal de HEERE laten zien dat Hij een rechtvaardig God en Koning is.
De HEERE zal laten zien, dat Hij waarachtig is en dat Hij trouw is.
Dat Hij inderdaad de Schepper is, aan Wie elk schepsel verantwoording
verschuldigd is. En wil men dit niet, dan zal de HEERE in het gericht treden
met deze goddeloze mens.
Dan zal de HEERE Zich niet meer laten slepen voor de rechterstoel van het
goddeloos verstand van de moderne mensheid.
De mensheid, die denkt dat zij meer en wijzer is dan God en Hem met deze
vragen over de gang van zaken in de wereld, ter verantwoording denkt te
kunnen roepen.
De mensheid, die in zogenaamde wijsheid heeft besloten dat er geen God is.



Wel, als de HEERE Zich als Koning zal openbaren op aarde, dan zal dit het
einde zijn van al die oude liedjes van ongeloof, tegenspraak en klachten.
In die tijd zal er op aarde een volkomen nieuw lied geleerd worden.
Een lied overigens, dat meeste van ons reeds kennen en meezingen.

Psalm 96:1-13:
Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt den HEERE, gij ganse aarde!
Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.
Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle goden.
Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen
gemaakt.
Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en sieraad in Zijn
heiligdom.
Geeft den HEERE, gij geslachten der volken! geeft den HEERE eer en sterkte.
Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven.
Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht,
gij ganse aarde.
Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden,
zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.
Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise met haar
volheid.
Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des
wouds juichen.
Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde
te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn
waarheid.

Het is een loflied, waarin de HEERE Jezus Christus het middelpunt is.
Vanaf de opstanding van Christus heeft, zo’n 2000 jaar lang, Gods overvloedige rijkdom van genade geregeerd.
De HEERE was steeds lankmoedig, verdraagzaam en goedertieren.
Deze lankmoedigheid van God zou bij de mensheid tot erkenning van
zonden en schuld hebben moeten leiden.
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Romeinen 2:4 en 5:
Veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid,
en lankmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?
Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn,
als een schat in de dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig
oordeel Gods.
Jesaja 26:9b:
Maar wanneer Uw gerichten op de aarde zullen zijn, dan zullen de inwoners
der wereld gerechtigheid leren.
Deze gerichten en oordelen van God, die straks op aarde openbaar worden,
zijn noodzakelijk om de inwoners der wereld te leren wat, volgens God,
ware gerechtigheid is.
Waarheid en recht zijn alleen te vinden in die Mens, waarin het leven Gods
centraal staat.
Dit was zo bij de HEERE Jezus Christus, tijden zijn wandeling op aarde.
Vervolgens is waarheid en recht alleen in die mensen, waarin de gezindheid
van de HEERE Jezus Christus en zijn Woord centraal staan.
Jesaja 26:10:
Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid.
Hij drijft onrecht in het land der oprechten en hij ziet de hoogheid des
HEEREN niet aan.
Zo’n 2000 jaar lang heeft God geregeerd vanaf de troon Zijner genade.
De mens heeft deze genade misbruikt, om de naam van God te onteren.
De mens heeft zich uitgeleefd in ongeloof en zonden.
De mens heeft het bestaan van de levende God ontkend.
Al wat recht is, heeft de mensheid krom gemaakt.
Al wat waarheid is, heeft de mensheid in leugen veranderd.
De HEERE greep maar niet in en dit tot verbijstering van vele, vele mensen.
De naam van God werd bespot en gelasterd en de HEERE deed maar niets.
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De naam van God werd vervloekt, maar de HEERE greep niet in.
Vele gelovigen werden om Zijn naam vervolgd en gedood, maar de HEERE
deed niets.
Miljoenen kwamen om in oorlogen, maar de HEERE hulde Zich in stilzwijgen.
Voor gelovigen is dit stilzwijgen van de HEERE echter helemaal niet verbijsterend. De HEERE had dit stilzwijgen al in het Woord van het Oude
Testament aangekondigd. (Deuteronomium 31:17 e.v.)
Omdat men de HEERE Jezus Christus ook na Zijn opstanding zou verwerpen, zou Hij terugkeren naar de hemel en zou Hij Zijn aangezicht verbergen
voor Israël en de wereld.
Het eerste volk, dat straks bij de wederkomst van de HEERE Jezus Christus
geoordeeld zal worden, is het volk Israël, vanwege haar ongeloof en haar
verwerping van de Messias.
Maar het volk Israël zal, aan het einde van de 70ste jaarweek van Daniël,
ook het eerste volk zijn dat tot geloof en onderwerping komt aan haar
Koning, de HEERE Jezus Christus.
Dat zegt het eerste vers van deze Psalm 96 ook:
:1 Zingt den HEERE een nieuw lied
Een nieuw lied is de uitbeelding van het nieuwe leven, wat wij
ontvangen hebben door het Nieuwe Verbond der Genade.
Zingt de HEERE gij ganse aarde!
In het Hebreeuws staat voor het woord, wat hier vertaald wordt met
“aarde”, het woord “ha-aretz”.
Letterlijk betekent dit: “het land”, waarmee in de Bijbel altijd bedoeld
wordt “het land”: Israël.
Zoals “aarde” staat tegenover “zee”, zo staat “het land Israël” tegenover de volkerenzee.
Het eerste volk dat dit nieuwe lied zal zingen is het volk dat woont in
dat land, Israël.
Daarna zullen Gods oordelen ook komen over alle andere volkeren
op aarde, met als doel, dat ook de andere volkeren tot geloof en
onderwerping aan de HEERE Jezus Christus en dan dit nieuwe lied
zullen gaan zingen.
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Het volk Israël zal dan het “zendingsvolk” van de HEERE zijn, met
als gevolg dat er vanuit de gehele wereld een lofzang omhoog zal
stijgen, omdat men tot erkentenis van de waarheid is gekomen: dat de
HEERE God is, en niemand meer.

:2
:3
:4

Zingt den Heere, looft Zijn naam.
Boodschapt (= basar = vlees) Zijn heil (= Jehoshua = Jezus) van dag tot
dag.
Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volkeren Zijn wonderen.
Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle
goden.
De volkeren zullen niet alleen een nieuw lied leren.
Zij zullen ook een nieuwe taal leren en die spreken.
Zij zullen de taal van de HEERE leren en spreken.
In alle gedachten van hun hart, zullen zij God danken en verheerlijken.

:4

Want de HEERE is groot en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle
goden.
Men zal alleen met de levende God te maken hebben, en de stomme
afgoden zullen niet bestaan.
Over de gehele aarde zal de mensheid opgeroepen worden om de
naam des HEEREN te verheerlijken.
In elke taal die de mensheid nu spreekt, is de naam van de HEERE
helemaal niet groot.
Zijn Naam wordt over het algemeen alleen gebruikt om te vloeken en
dus helemaal niet om Hem te prijzen.
Men heeft helemaal geen weet van Hem en men heeft er ook totaal
geen behoefte aan om Hem te leren kennen, en zeker wil men de
Kracht van Zijn opstanding niet kennen.
Hier klinkt de boodschap van de HEERE, dat de volkeren der aarde
zúllen weten en beseffen dat de HEERE, die bezongen en geprezen
behoort te worden, geducht is boven alle goden.
Dat al die zogenaamde stomme afgoden, die door mensen bedacht
en gediend werden en worden, niets anders zijn dan ijdele, nietige en
stomme afgoden.
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Want de HEERE is alleen God en buiten Hem, naast Hem is er geen god.
Alleen aan Hem is elke mens verantwoording verschuldigd.
Openbaring 14:7:
En dus klinkt als het ware de laatste oproep aan de mensheid, om zich
in geloof te onderwerpen aan de HEERE Jezus Christus.
Vreest God, en geeft Hem eer; want de ure Zijns oordeels is gekomen;
Aanbidt Hem, die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen
der wateren gemaakt heeft.

:5

Want al de goden der volken zijn afgoden;
De HEERE (namelijk Jahweh) (en dus niet allah of boedha) heeft de
hemelen gemaakt.

:5

Jahweh is de HEERE, Die de hemel gemaakt heeft.
Die dan ook uiteraard in de hemel troont.
Zijn troon staat boven al wat is.
Jesaja 66:1:
Alzo zegt de HEERE: de hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank
mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zou bouwen,
en waar is de plaats Mijner rust?

:6

Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den
HEERE, Die ons gemaakt heeft.

:6

Majesteit, luister en heerlijkheid, zijn onlosmakelijk verbonden met de
HEERE Jezus Christus.
Op aarde mag hier dan nog niets van te zien zijn en met onze fysieke
ogen zien wij ook nog steeds niets, maar wij leven uit geloof.
Hebreeën 2:9:
Want door het geloof, zien wij de HEERE Jezus Christus wel met eer
en heerlijkheid gekroond, zittende aan de rechterhand der Majesteit in
de hemelen, op de troon Zijner genade.
Straks zal Zijn heerlijkheid ook in en aan de wereld geopenbaard
worden.
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Dan zal Zijn komst in de wereld in het teken staan van Zijn heerlijkheid
en glorie.

:7
:8

Geeft den HEERE, gij geslachten der volken! Geeft den HEERE eer en
sterkte.
Geeft den HEERE de eer Zijns naams; brengt offer, en komt in Zijn
voorhoven.

:7

De volkeren worden opgeroepen om de HEERE Jezus Christus de eer
en heerlijkheid te geven, die alleen Hem toekomt.
Nadert tot Hem, en buigt u voor Hem, Die op de troon zit.
Brengt offer, namelijk geeft uzelf volkomen over aan Hem.
(Romeinen 12:1 e.v.)

:9

Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor
Zijn aangezicht, gij ganse aarde.

:9

In eerste instantie zullen de volkeren anders reageren.
Openbaring 6:14-17:
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?
Men zal dan rechtstreeks de hemel in kunnen kijken, en men zal
zien dat de HEERE Jezus Christus alleen God is, en dat Hij in Zijn
heerlijkheid is gezeten op Zijn troon.
Dat brengt zo’n grote vrees teweeg onder de mensen, dat zij liever
verkiezen te sterven.
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Lukas 21:25 en 26:
En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de
aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en
watergolven groot geluid zullen geven;
En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der
dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der
hemelen zullen bewogen worden.
En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk,
met grote kracht en heerlijkheid.
Dit wankelen van hemelen en aarde zal zo’n grote invloed hebben op
de mensheid, dat zij niet meer weten waar zij hun veiligheid moeten
zoeken.
Ook daarin wordt de kracht en glorie van de HEERE geopenbaard.
Deze grote verdrukking, die dan over de volkeren komt, moet er voor
zorgen dat de volkeren Hem eindelijke alle eer zullen geven.
Dat God de Schepper eindelijk de glorie en de waardigheid ontvangt
die Hem alleen toekomt.
Johannes 1:9 e.v.:
Toen de HEERE Jezus Zelf op aarde was en hij tot het Zijne kwam,
hebben de Zijnen Hem niet aangenomen.
Hij kwam in de wereld, in de wereld die door Hem gemaakt is, maar
de wereld heeft hem niet gekend en niet bekend.
Joden en heidenen stuurden Hem als het ware weg met de woorden:
wij willen niet dat Deze over ons koning is.
Na Zijn opstanding hebben ze dan ook niets meer van de HEERE vernomen.
Het laatste beeld, wat de mensheid van Hem heeft, is dat de HEERE
Jezus ooit eens aan het kruishout hing.
Dit beeld, wat in de wereld nog steeds van de HEERE Jezus Christus
overgebleven is, houdt de Rooms Katholieke Kerk (bewust of onbewust)
nog steeds in stand.
Dit beeld zal echter veranderen, zegt Psalm 96.
In de toekomst zal de eens gekruisigde, maar opgestane en levende
HEERE, Zich openbaren in Zijn heerlijkheid.
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Dan zal de oproep tot de volkeren zijn: Geeft den HEERE, eer en sterkte, en aanbidt Hem.
In de Heerlijkheid des Heiligdoms:
		
= de Tempel des HEEREN = de hemel der hemelen
		
= de Tempel is de gemeente, die Zijn lichaam is

:10 Zegt onder de heidenen: de HEERE regeert.
Ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden;
Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.

:10 De HEERE regeert =

= Jehovah Melech
			 De HEERE is Koning
Dan zal Hij Zijn koningschap ook over de volkeren vestigen en over
hen heersen met een rechte scepter.
De HEERE Jezus Christus is uiteraard al Koning vanaf Zijn opstanding uit de dood.
Hij is Koning en Hogepriester over een volk, wat in de gebruikelijke
zin van het woord eigenlijk geen volk is, want dit volk is een bonte
verzameling van individuen.
Het is een stelletje gajus (= jiddish voor heidenen), die allemaal wat
op hun kerfstok hadden, maar die hun hoop gevestigd hebben op de
Gezalfde des HEEREN.
Daarom hebben zij (wij, gelovigen) hun land, hun maagschap en hun
vaderhuis verlaten en zijn zij de HEERE nagevolgd.
Op grond daarvan zijn zij (wij, gelovigen) eerstelingen van de nieuwe
schepping, en maken nu al deel uit van Zijn nu nog in de hemel
verborgen Koninkrijk.
Wanneer de HEERE Zijn Koninkrijk straks zal openbaren in deze
wereld, dan zullen zij (wij, gelovigen) met Hem verschijnen in
heerlijkheid.

:11 Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge; Dat de zee
bruise met haar volheid.
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:11 De aarde (= het land) is een type van het volk Israël en zij zal zich als
eerste volk op aarde verheugen.
Het volk Israël zal tot geloof komen in het Woord der waarheid en zij
zal dan de zegeningen van de HEERE ontvangen.
Door haar prediking zal ook de zee bruisen.
De volkeren (waarvan de zee een type is) zullen ook tot geloof komen
in het Woord van God.
Dan zal eindelijke de lang verwachte zegen zich op aarde vestigen en
vrede op aarde brengen.

:12 Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan de
bomen des wouds juichen.

:12 Het veld = de gelovige mensheid, de gelovige volkeren
Bomen = de gelovige overheden, die boven deze volkeren gesteld zijn
Alle knie van de levende mensheid, zal zich dan buigen en alle tong
zal dan belijden, dat alleen Christus Jezus, God en HEERE is.

:13 Dat dan al de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des
HEEREN, want Hij komt;
Want Hij komt, om de aarde te richten;
Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn
waarheid.
:13 In Zijn eerste komst kwam de HEERE Jezus Christus om de wereld te
behouden.
Toen kwam Hij niet als de Rechter der wereld, maar als de Redder der
wereld, om in Zichzelf de zonden der wereld weg te dragen via de
weg van dood en opstanding.
Toen werd de HEERE Jezus door de wereld niet aanvaard als Redder
der wereld.
In de toekomst zal Hij Zich openbaren als Rechter.
Dan zal niemand om Hem heen kunnen.
Hij alleen is Koning der koningen en Hij is HEERE der heren.
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De HEERE kwam in Zijn eerste komst op aarde als het Lam Gods.
Als het Lam Gods droeg Hij de zonden der wereld, en dus ook uw en
mijn zonden, weg aan het kruishout.
Bij Zijn lichamelijke wederkomst op aarde zal Hij komen om te oordelen.
Hij zal oordelen in ware gerechtigheid.
In dit oordeel zal Hij Zich openbaren als de rechtvaardige Koning.
Hij, Die eens kwam als het Lam Gods, die de zonden der wereld op Zich
nam, zal Zich als de Leeuw uit de stam van Juda openbaren in deze
wereld.
Zoals een leeuw zijn tegenstanders uiteen scheurt en verslindt, zo zal
de HEERE Jezus Christus, als de Leeuw uit de stam van Juda, dan ten
strijde trekken, om te verslinden degenen die Hem tegenstaan.
Evenwel zal Hij al degenen, die hun vertrouwen op Hem stellen, redden!
En dus is de keuze aan u!
Of u laat in geloof de HEERE Jezus Christus toe in uw hart, opdat Hij ook
uw Redder, uw Verlosser, uw Heiland en uw God zal zijn.
Dan zult u, met allen die van Christus zijn, dit nieuwe lied zingen.
Of u wacht af, waardoor u Hem eens zult ontmoeten als uw Rechter…
Want of u dit gelooft of niet:
De Koning komt!
Hij komt om de aarde te richten!
Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid!

Amen
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