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Een psalm over goddelijke heerschappij
Het fundament voor alles wat in het Nieuwe Testament over het
koninkrijk Gods wordt gezegd, is gelegd in het Oude Testament. Toen
Johannes de Doper, de Here Jezus en de twaalf apostelen uitgingen om
te verkondigen dat het koninkrijk Gods nabij gekomen was, hoefden zij
niet uit te leggen wat met deze uitdrukking werd bedoeld. Als iemand dat
niet begreep, was het omdat hij de Schriften niet kende die God aan
Israël had toevertrouwd. Dat geldt ook voor de mensen in deze tijd; want
aangezien de Nieuwtestamentische waarheid het patroon volgt van het
Oude Testament, is het belangrijk dat we volledig bekend raken met de
Oudtestamentische gedeelten die iets verklaren over de komst van de
goddelijke heerschappij op aarde. Een van die gedeelten is een korte
Psalm die ik, als ik zou moeten kiezen, eerder uit het hoofd zou leren
dan Psalm 23. We moeten Psalm 67 kennen en geloven.
God zij ons genadig. Dit is, naar ik geloof, een psalm van David, de
herder-koning van Israël. Deze psalm is een gebed; bijna elke uitspraak
erin is een verzoek; en ik interpreteer hem op basis van dat
uitgangspunt. Elk gebed in de Bijbel is een profetie en elk gebed zal
worden verhoord, net zoals elke profetie zal worden vervuld. Davids
eigen volk lag hem op zijn hart, daar neergelegd door de Geest van
God, Die dit gebed heeft geïnspireerd; en Israël is het onderwerp van
deze uitdrukking van zijn verlangen. Het Hebreeuwse woord voor
‘genadig zijn’ betekent hier ‘goedgunstig zijn;’ dat wil zeggen, toon ons
liefde en genegenheid die we niet verdienen.
En zegene ons. Het verlangen dat God ‘goedgunstig’ zou zijn, houdt
passieve gunst in. David weet van de zonden waaraan zijn volk zich

schuldig heeft gemaakt en realiseert zich dat als de Heer de
ongerechtigheden in gedachtenis houdt, niemand voor Hem kan staan
(Ps. 130:3). ‘Zegen ons’ is echter positief en het is een smeekbede voor
actieve genade. De zegening die hij voor dit volk wenst, is geen
overvloed, luister of territoriale uitbreiding. Hij zoekt iets veel beters dat
langer stand zal houden.
Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten. Deze zegening die David voor
zijn volk vroeg, moet niet lichtvaardig worden opgevat alsof het zou gaan
om een voorbijgaand ogenblik van geluk, opbeuring, of zegening. Als dit
gebed wordt verhoord, wat zeker zal gebeuren, zal het de vervulling zijn
van de grote belofte en profetie van Jesaja dat ‘de heerlijkheid des
HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want
de mond des HEREN heeft het gesproken’ (Jes. 40:5). Aangezien de
heerlijkheid van de Heer verband houdt met ‘het aangezicht van
Christus’ (II Cor. 4:6), is de gebeurtenis waar David om vroeg in zijn
gebed de EPIPHANEIA (een krachtig doorbrekend licht in een gunstige
interventie, zie Seed & Bread nummer 37) en dat is dezelfde gebeurtenis
waarvan ons wordt gezegd dat wij daarnaar uit moeten zien en
verwachten: ‘het krachtig doorbreken van de heerlijkheid van de grote
God, namelijk onze Verlosser Jezus Christus’ (Titus 2:13). Dat is de
gebeurtenis die de komst van Gods heerschappij op aarde markeert.
Sommige mensen zullen vragen hoe dat kan; hoe kan David iets hebben
geweten van de EPIPHANEIA van de Here Jezus, aangezien Jesaja zijn
profetie nog niet had geschreven en Paulus zijn verduidelijkende
materiaal daar nog niet aan had toegevoegd. De moeilijkheid bestaat
niet werkelijk. David wist waarschijnlijk niets over de EPIPHANEIA, maar de
Heilige Geest wél en Hij is de echte auteur van deze psalm. Als iemand
gelooft dat de psalmen beperkt zijn tot de beperkte kennis van David,
kan hij ze net zo goed uit de Bijbel snijden.
Opdat men op aarde uw weg kenne. Tegenwoordig is de kennis van
Gods wegen, in het bijzonder met betrekking tot volken en naties, harder
nodig dan enig ander ding. De mensen zijn de weg kwijtgeraakt en
volken zijn hun richtinggevoel verloren. De mensen weten niet waarom
zij leven en volken weten niet waarom zij bestaan. Alle aspecten van
Gods werk tezamen, samengevat in het woord EPIPHANEIA, zullen tot
gevolg hebben dat alle mensen en alle volken Gods wegen kennen. Als
die bekend zijn, wordt het mogelijk dat Zijn wil op aarde gedaan wordt,
zoals in de hemel.
Onder alle volken uw heil. We moeten erop letten dat in deze
smeekbede en in de voorgaande de zegen die David voor zijn volk Israël
vroeg, is uitgebreid naar de hele aarde en alle volken. Het verzoek hier
is dat de hele mensheid uit ervaring Gods reddende gezondheid leert

kennen. De grootste lichamelijke behoefte van de mensheid is de
volledige verlossing van al die vele ziekten, kwalen, gebreken en
tekortkomingen die nu voortkomen uit de zonde en de dood die altijd
aan het werk zijn in deze wereld waarin we leven. En hoewel het woord
YESHUAH, dat hier vertaald is met ‘heil,’ redding betekent, is de gedachte
aan gezondheid daar positief in betrokken. Zoals ik al eerder heb
opgemerkt, brengt het koninkrijk van God een gave van perfecte
gezondheid met zich voor allen die op aarde leven op de dag dat God
spreekt vanuit de hemel en de heerschappij overneemt (zie Seed &
Bread, nummer 35). ‘Ja ook van weerspannigen - om daar te wonen, o
HERE God’ (Ps. 68:19).
We vinden hiermee in deze twee verzen het goddelijk proces waarmee
Gods heerschappij op aarde wordt gevestigd. 1) De genade van God zal
weer komen in deze grootste van alle genadige daden. 2) De
heerlijkheid van God wordt geopenbaard aan alle vlees, op hetzelfde
moment en in dezelfde mate. 3) De mensheid wordt verlicht. 4) De
zonde van de wereld wordt weggenomen. 5) Lichamelijke en geestelijke
gezondheid worden ieders deel.
Wanneer het sommige mensen, wegens het oordeel van het koninkrijk
(zie nummer 36) niet wordt toegestaan om verder te leven en dit alles te
genieten, zal dat zijn wegens hun eigen zonden. De komst van Gods
heerschappij gaat niet gepaard met algemene vergeving of amnestie.
Dat de volken U loven, o God; dat de volken altegader U loven. De
uitleggers van de Psalmen verschillen van mening over de Hebreeuwse
woorden in dit gedeelte en de meeste van hen vertalen het als volgt:
‘dan zullen de volken U loven, o God; dan zullen al de volken u loven.’
Daarmee zou het echter lijken alsof David aan God vertelt wat het
verheugende gevolg zou zijn als Hij tegemoet komt aan de verzoeken
die hij heeft gedaan. Naar mijn mening gaat David gewoon verder met
het indienen van verzoeken en zegt hij: ‘geef de volken reden om U te
loven, o God; geef al de volken reden om U te loven.’ Dit is een volgend
bewijs van het universele van Gods werk als Hij als Koning over heel de
aarde krachtig gaat schijnen (zie Zach. 14:9)
Dat de natiën zich verheugen en jubelen. In overeenstemming met
het vorige vers, zouden we hier moeten vertalen: ‘geef de natiën reden
zich te verheugen en te jubelen.’ Denk hier eens over en vergelijk dat
met de huidige toestand onder de natiën. Er is geen natie als zodanig
waarvan we kunnen zeggen dat die zich verheugt of gelukkig is. Ze zijn
alle in beroering. Ze worden geconfronteerd met externe en interne
problemen waarvoor oplossingen gevonden moeten worden. Hun
liederen zijn klaagzangen, want ze hebben geen reden om gelukkig te
zijn of te jubelen. Deze woorden hebben te maken met natiën en zij

hoeven geen betrekking te hebben op individuele burgers. Een individu
kan, net als ik, reden hebben om gelukkig te zijn en te jubelen van
vreugde; maar wat onze naties betreft is het een andere zaak.
Omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt. De meeste conflicten
binnen de mensheid ontstaan tussen de verschillende soorten mensen.
Zoals tussen Arabier en Israëliet, zwarte en blanke, en vele anderen, te
veel om op te noemen. Als God de heerschappij overneemt, zal Hij
rechtvaardige uitspraken doen die ieder tevreden zullen stemmen en
waarmee alle volken kunnen instemmen.
En de natiën op de aarde leidt. Let erop dat de psalmist van verzoeken
is overgegaan op directe uitspraken over wat God zal gaan doen. Hij zal
de natiën op aarde regeren. Dat is een verklaring over de goddelijke
heerschappij die zal komen en er wordt met nadruk gesteld dat deze zal
zijn over de natiën op aarde. Dat was de hoop van iedere Israëliet. Hij
wist dat als God alle natiën zou regeren, zijn natie een bevoorrechte
positie zou hebben en zijn verwachting was dat hij van tussen de doden
uit geroepen zou worden om daarin zijn plaats in te nemen. Omdat Gods
Woord waar en waarachtig is, kunnen we er zeker van zijn dat Hij de
natiën op de aarde nog zal gaan regeren.
Dat de volken U loven, o God, dat de volken altegader U loven. De
psalmist herhaalt zijn verzoek: ‘geef de volken reden om U te prijzen o
God; geef al de volken reden om U te prijzen.’ Dat is een door de Geest
geïnspireerd gebed en daarmee wordt het een profetie. We weten dat dit
gebed zal worden verhoord, dat de profetie zal worden vervuld. God zal
zo handelen dat het gevolg ervan een universele lofprijzing zal zijn.
De aarde gaf haar gewas. Dat brengt ons de belofte in gedachte van
Leviticus 26:4 die God heeft gedaan aangaande het land van Israël. Hier
gaat het om de hele aarde. Elke vierkante meter ervan zal bebouwbaar
zijn; er zal geen stukje onvruchtbaar zijn. Dat is het goddelijk antwoord
tot allen die vragen hoe de aarde de vele mensen kan onderhouden die
zullen leven in het koninkrijk van God. Geen mens kan schatten wat of
hoeveel de aarde zal voortbrengen als de vloek van Genesis 3:18 wordt
weggenomen en weldadige klimatologische omstandigheden in het
koninkrijk de overhand zullen hebben.
God, onze God, zegent ons. David erkent de verheven positie van de
natie van Israël onder de heerschappij van God; een waarheid die niet
ontkend kan worden door iemand die Gods getuigenis over deze dingen
aanvaardt.
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen. Hij
herhaalt de uitspraak over Gods zegeningen voor Israël en beweert dat
‘alle einden der aarde’ Hem zullen vrezen. Dat is een hebraïsme dat

vaak in het Oude Testament wordt gevonden. Het betekent de gehele
mensheid, zelfs zij die op de meest verafgelegen plaatsen wonen.
Tegenwoordig zouden we denken aan de eskimo’s binnen de poolcirkel
of de inheemse volken in Zuid-Amerika, Afrika of de Nieuwe Hebriden.
Deze zullen alle in vreze voor Hem staan.
Het woord ‘vrezen’ betekent hier niet bang of verschrikt zijn. Het
betekent respect, ontzag hebben voor, de verschuldigde achting tonen.
Dat zal het gevolg zijn van God als Hij krachtig schijnt in de openbaring
van de heerlijkheid van Zijn Zoon. En aangezien de vreze des Heren het
begin is van alle wijsheid, zien we de mensheid als geheel hier als
studenten in de school van God. U kunt er maar beter voor zorgen dat u
daar bij hoort.

