
 

DE MESSIAAANSE KONING 
 

Psalm 2  Een profetische psalm! 
 

 
 
Volkeren worden meer en meer oproerig. Ook Europa is zeer onrustig geworden 
het krijgt meer vloek dan zegen. Frankrijk dat een onrechtvaardige vrede wil 
opleggen in het M.O. kreunt van miserie en verzwijgt in de media hun verdriet !  
 
In de tijd van koning David waren het de Filistijnen (lees Palestijnen) die andere 
volkeren opjutten en beïnvloeden om tegen David en Israël te strijden. Men 
maakte een complot. 
Het lijkt vandaag een herhaling te worden van zo’n toestand. Hier zien wij de 
strategie van satan, die de koningen der aarde verzameld om te strijden tegen 
het uitverkoren volk van God. De V.N. is nog tijdelijk een instrument in de 
handen van de duivel. Wij kunnen hieruit besluiten dat de regeringsleiders onder 
invloed komen te staan van de duistere machten in de hemelse gewesten! Er 
komen straks nieuwe wereldleiders na de verkiezingen. Men zoekt een 
wereldleider, die de Bijbel de Antichrist noemt, welke Israël zal aanvaarden en op 
hem hopen.  
 

 
 
De V.N. of een andere wereldmacht zal 
onder de leiding van de komende 
Antichrist Jeruzalem laten omsingelen en 
oorlog daartegen voeren. 
HARMAGEDON, De laatste veldslag aller 
tijden. HAR: Berg  MAGEDON =Megiddo 
vlakte bij Karmel. 
Dit komt na de korte maar super heftige 
oorlog van Gog!  
 



Als God lacht en spot, is het pijnlijk voor de mensen. 
Vandaag kunnen de mensen lachen en spotten met God, maar dan zal God Zijn 
toorn en reactie laten voelen. Het katholiek Europa verwerpt Jezus als de Zoon 
van God! Het is zijn God vergeten, en koos voor de Mammon!  
 
Bepaalde natuurrampen kunnen daar zeker op wijzen. Jezus Christus wordt 
Koning over de ganse aarde of de wereld dat wil of niet! 
Dan zal de wereld weten dat God de waarheid heeft gesproken, en dat er 
slechts maar één redder en een zoenoffer is voor de zondaar! 
 
 (7,12) David wist dat hij de voorspiegeling was van de komende Zoon van God, 
die zijn vijanden zou overwinnen! Een oproep van God naar de koningen toe, om 
te luisteren naar Zijn woord, de Bijbel.: Dien de Here! David roept de andere 
koningen op te luisteren naar  zijn God! 
De Taak van Israël vandaag: Andere regeringsleiders te wijzen op Gods Woord, 
de Bijbel! 

KUST DE ZOON = Heb hem eerlijk lief! 
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