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PSALM 2 
 

 
 
A: Psalm 2, een drama in vier bedrijven. 
Psalm 2 is door predikers van het woord van God wel eens omschreven als een toneelstuk in 
vier bedrijven; deze vier bedrijven geven elk een profetische boodschap over de eindtijd. De 
eindtijd is de laatste fase van de natuurlijke geschiedenis van de mensheid vlak voor de 
tweede komst van Jezus naar de aarde. Elk van deze vier profetische boodschappen wordt 
ons verkondigd vanuit een visie van een bepaalde groep of persoon in de schepping van God. 
En om de grote crisis van de eindtijd te kunnen begrijpen is het zeer zinvol maar ook zeer 
noodzakelijk om stil te staan bij de hoofdrolspelers in elk van deze vier bedrijven van dit grote 
en zeer ingrijpende drama van de eindtijd. Vooral het laatste bedrijf is voor ons van groot 
persoonlijk belang. 
 
A1: Het eerste bedrijf: rebellie tegen God in de eindtijd. 
1  Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets.  
2 De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de      

HEER en Zijn gezalfde:  
3  Wij moeten Hun juk afwerpen, ons van Hun boeien bevrijden. 
 
A2: Het tweede bedrijf: God de Vader op Zijn troon. 
4  Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen.  
5  Dan spreekt Hij tot hen in woede, en Zijn toorn verbijstert hen:  
6  Ikzelf heb Mijn koning gezalfd, op de Sion, Mijn heilige berg. 
 
A3: Het derde bedrijf: Jezus Christus de Erfgenaam. 
7 Het besluit van de HEER wil Ik bekendmaken. Hij sprak tot Mij: Jij bent Mijn Zoon, Ik heb 

Je vandaag verwekt.  
8 Vraag het Mij en Ik geef Je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.  
9  Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot. 
 
A4: Het vierde bedrijf: oproep tot intimiteit met Jezus. 
10 Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.  
11 Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde.  
12 Bewijs eer aan Zijn Zoon met een kus, anders ontvlamt Zijn woede, en uw weg loopt dood,  

want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem.  
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B: De geheime strategie van God. 
 
Matt.13:24-30 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: Het is met het koninkrijk van de hemel 
als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam 
zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot 
en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid te voorschijn. De knechten kwamen de heer 
des huizes vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat 
onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden 
tegen hem: Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden? Hij antwoordde: Nee, want dan 
zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan 
de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: Wied eerst het 
onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn 
schuur. 
 
Er is een geheime strategie in het hart van God de Vader waarin Hij sinds de zondeval van de 
mens besloten heeft om de komst van Zijn koninkrijk op aarde uit te stellen totdat Zijn plan 
met de mens tot volle rijpheid is gekomen. Deze volheid zal een enorme grote scheidingslijn 
trekken in de mensheid, want het ene deel van de mensheid zal uitgroeien tot de volheid van 
Christus die de zaaier is van het goede zaad; maar het andere deel van de mensheid zal 
uitgroeien tot de volheid van de duivel die de zaaier is van het onkruid. Maar het is de grote 
strategie van God om deze beiden samen te laten opgroeien tot aan de oogst. Wanneer deze 
beide delen van de mensheid tot volheid zijn gekomen, is het moment van de tweevoudige 
oogst aangebroken. De grote oogst van het goede zaad lezen we in Openb.14:14-16, terwijl 
de grote oogst van het onkruid te lezen is in Openb.14:17-20. 
 
De strategie in het hart van de Vader is namelijk dat het goede van Zijn koninkrijk tot volle 
rijpheid moet komen om te kunnen laten zien dat het ook werkelijk goed zaad is; maar ook het 
kwade van het rijk van de duisternis moet tot volle rijpheid komen om te laten zien dat het ook 
werkelijk onkruid is. Het goede zaad in deze gelijkenis is namelijk graan, en de kwaliteit van 
het graan blijkt wanneer het gerijpt is; maar het onkruid dat hier genoemd wordt is een soort 
onkruid dat dolik heet en dat in een onrijp stadium vrijwel niet te onderscheiden is van echt 
graan. Pas wanneer de dolik rijp is, blijkt dat de aar zwarte korrels bevat die in geen enkel 
opzicht lijken op de echte graankorrels. 
 
Toch bestaat er in het hart van de Vader geen enkele voorbeschikking of uitverkiezing waarin 
Hij besloten heeft wie van de mensen bij het goede zaad hoort en wie bij het onkruid hoort; 
het is de vrije keus van de mensen zelf die bepaalt aan welke kant van de scheidingslijn zij 
terechtkomen. De grote vraag achter dit alles is de vraag wie de mensen zullen liefhebben; 
voor wie zal de liefde van de naties zijn? 
 

Ps.4:7a Velen zeggen: Wie maakt ons gelukkig? 
 
En het is de soevereine bedoeling van de Vader dat Hij de mensen in de eindtijd tot een keus 
zal dwingen zoals Mozes in Deut.30:15+19 het volk Israël voor de radicale keus stelde tussen 
leven en dood, tussen de zegen en de vloek; een derde optie was en is ook nu nog steeds 
niet mogelijk. Ook Jezus maakte na Zijn eerste komst op aarde duidelijk dat er ten opzichte 
van Hem voor de mensen maar twee mogelijkheden zijn. En de keus die mensen maken ten 
opzichte van Jezus zullen ze ook maken ten opzichte van Zijn volgelingen. 
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Matt.12:30 Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft 
uiteen. 
Luc.9:50 Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie. 
 

Maar de vrije en soevereine keus van 
mensen wordt beïnvloed door twee bronnen, 
door zowel de waarheid als de leugen. De 
God der waarheid (Jes.65:16) zal net als in 
het paradijs toestaan dat de vader der leugen 
(Joh.8:44) de gelegenheid krijgt om mensen 
tot zonde te verleiden. God kan namelijk 
alleen maar gediend worden door mensen die 
vanuit een vrijwillige keus ervoor kiezen om 
Hem lief te hebben, want zonder keus is er 

geen oprechte liefde. En de duivel maakt gebruik van een zeer grote leugen, en deze leugen 
suggereert dat hij alle macht heeft op aarde; met die leugen probeerde hij zelfs Jezus te 
verleiden. 
Luc.4:5-7 Toen bracht de duivel Jezus naar een hooggelegen plaats en liet Hem in een en 
hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen Hem: Ik geef U de 
macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan erover beschikken 
en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn. 
 

De duivel mag dan de heerser van deze wereld zijn (Joh.12:31+14:30) en 
ook de god van deze wereld (2Kor.4:4, Efez.2:2) en de heerser over de 
machten in de lucht (Efez.2:2), hij heeft in geen enkel opzicht de absolute 
soevereine heerschappij over de aarde. De aarde en alles wat daar leeft is 
nog steeds van de Heer (Ps.24:1). Alleen door leugen en suggestie, 
verleiding en misleiding d.m.v. zonde kan hij mensen overtuigen van zijn 
bedrieglijke succes. Ps.73:4-9 spreekt over het kortstondige succes van 
goddeloze mensen, dat zijn succesvolle leiders op het gebied van politiek, 
religie, zakenleven, industrie en entertainment, maar het is vooral de reactie 

van het publiek op hun valse succes dat antwoord geeft op de vraag uit Ps.4:7a wie hen 
gelukkig zal maken. 
 
 
 
Ps.73:10-11 Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water 
en zeggen: Hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? 
Mensen volgen goddeloos succes omdat ze een idool nodig hebben; en omdat de straf voor 
de oorzaak van het goddeloze succes uitblijft, zijn de mensen maar al te snel tot het kwaad 
geneigd, want de zonde lijkt helemaal niet bestraft te worden (Pred.8:11). Maar de dieper 
achterliggende vraag is nog steeds voor wie de mensen zullen kiezen om de honger naar 
liefde in hun hart te laten verzadigen. 
 
C: Rebellie tegen God in de eindtijd. 
Ps.2:1-3 Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De 
koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER 
en Zijn gezalfde: Wij moeten Hun juk afwerpen, ons van Hun boeien bevrijden. 
 
C1: Een wereld op drift. 
Ps.2:1 Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets.  
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De mensheid zal in de generatie van de eindtijd geconfronteerd worden met de allergrootste 
emotionele gebrokenheid uit haar geschiedenis. Jezus als de Grote Leider van de menselijke 
geschiedenis voorspelde, dat verschrikkelijk grote wetteloosheid ten gevolge van liefdeloze 
harten de aarde in de eindtijd zal domineren. De apostelen hebben deze woorden van Jezus 
bevestigd zoals bijvoorbeeld in 2Petr.2:1-22.  
 
Matt.24:10-12 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er 
zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid 
toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 
 
2Tim.3:1-4 Weet dat de laatste dagen gevaarlijk en onveilig zullen zijn. De mensen zullen 
egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag 
tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, 
onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, 
roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit alles zal leiden tot zeven negatieve emotionele realiteiten. 
1: explosieve woede - als gevolg van emotionele verwonding. 
2: verkilde liefde - als gevolg van zelfzucht en angst. 
3: wetteloosheid - als gevolg van rebellie en weerspannigheid. 
4: verraad - als gevolg van gebroken relaties. 
5: haat - als gevolg van bitterheid en onvergevingsgezindheid. 
6: seksuele perversiteit - als gevolg van een duister geworden hart. 
7: occulte gebondenheid - als gevolg van verblinding en misleiding. 
 
Ef.4:17-19…… de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst 
duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun 
hart voor Hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid 
en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 
 

De eindtijd zal gekenmerkt worden door de meest koude, hatelijke, wetteloze, 
gewelddadige, angstige, gedemoniseerde, en seksueel perverse generatie van 
de menselijke geschiedenis. Het onkruid uit de gelijkenis van Matt.13:24-30 zal 
dan tot volle rijpheid komen, en de mensen zullen in die tijd hardnekkig 
vasthouden aan vier gruwelijke basiszonden, namelijk moord en doodslag, 
occulte toverij in de aanbidding van demonen, seksuele ontucht, roof en diefstal 
(Openb.9:20-21). 
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C2: Politiek leiderschap op drift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ps.2:2 De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen  
de HEER en Zijn gezalfde. 
 
De 20e eeuw wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van een geprivatiseerde goddeloosheid 
naar een publieke goddeloosheid, om vervolgens gelegaliseerd te worden door politieke en 
sociale leiders die zelf opgegroeid zijn in dit klimaat van goddeloosheid en wetteloosheid. De 
samenleving wordt gekenmerkt door vele vormen van buitensporige zonden en immoraliteit 
die 100 jaar geleden nog absoluut ondenkbaar zouden zijn geweest. Er is geen terrein waar 
de duisternis geen vooruitgang heeft geboekt; vooral de roerige jaren zestig hebben een 
immorele revolutie gebracht. Omdat de wetteloosheid is toegenomen, is er een revolutie van 
vervagend normbesef op gang gekomen, en dit gebrek aan normbesef is doorgegroeid naar 
het leiderschap op elk niveau in de samenleving. Wetteloosheid wordt steeds en steeds meer 
tot wet verheven.  
De koningen van de aarde komen in verzet tegen de Heer en Zijn gezalfde. Het Hebreeuwse  
woord voor ‘gezalfde’ is het ons bekende oudtestamentische woord Messias dat in het 
Nieuwe Testament vertaald wordt met het woord Christus. Ps.2:2 zegt dus dat het politieke 
leiderschap van de hele wereld in opstand komt tegen God de Vader en Zijn Zoon Jezus 
Christus; het zijn de Verenigde Naties die in rebellie samenspannen. Dit komt uiteindelijk tot 
expressie in Jodenhaat en christenvervolging; Joden én christenen zijn in de 20e eeuw de 
meest hevig vervolgde groeperingen geweest. 
Miljoenen Joden zijn vermoord door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, maar ook 
daarbuiten zijn er nog vele progroms tegen hen geweest. Maar ook miljoenen christenen zijn 
in de 20e eeuw vanwege hun geloof om het leven gebracht; want in de 20e eeuw zijn meer 
christenen om hun geloof vermoord dan in alle 19 eeuwen daarvoor bij elkaar opgeteld. Waar 
de Joden vooral geleden hebben onder het fascistische rechts-extremisme, hebben de 
christenen vooral geleden onder het communistische links-extremisme. Jodenhaat en 
christenvervolging zijn beide expressies van rebellie tegen God de Vader en Zijn Zoon Jezus 
Christus. 
 
C3: Wetteloosheid als norm. 
Ps.2:3 Wij moeten Hun juk afwerpen, ons van Hun boeien bevrijden. 
Wetteloosheid is niets anders dan het verwerpen van de morele grenzen die God aan de 
mensheid gegeven heeft in de Tien Geboden, en Openb.9:20-21 is daarvan de uiterste 
consequentie. De wetteloosheid en immoraliteit zijn niet een doel op zichzelf, maar een 
symptoom van een veel dieper liggende oorzaak; de mensheid verwerpt de wetten van God 
omdat zij God Zelf verwerpen. Wetteloosheid is een expressie van rebellie tegen de grote 



 6 

Wetgever van het heelal, maar is tegelijkertijd ook een expressie van rebellie tegen de Zoon 
van de Wetgever die door de Vader is aangewezen om Koning te zijn over de hele aarde.  
De rebellie van de mensheid heeft in dit vers twee aspecten. 
 
1) het afwerpen van het juk van God. 
Het Hebreeuwse woord voor juk is ‘mowcer’ dat afgeleid is van het werkwoord ‘yacar’ dat de 
betekenis heeft van tuchtigen ofwel disciplineren; de volken werpen dus het juk van God weg 
dat bedoeld is om hen op te voeden in de discipline van God. Maar de discipline van God 
komt juist altijd voort uit de liefde van Zijn hart voor mensen (Spr.3:11-12); en toen Jezus als 
mens op aarde leefde, leefde ook Hij onder dit liefdevolle juk van de Vader (Matt.11:29). We 
zien in Hos.10:11-12 tot welk positief resultaat het accepteren van dit juk van God leidt, 
namelijk tot rechtvaardigheid en liefde, maar we zien ook in Jer.2:20-21 dat opstandig verzet 
tegen het juk van God leidt tot overspel en verwildering. 
 
2) het verbreken van de boeien van God. 
Het Hebreeuwse woord voor boeien of touwen is ‘aboth’ wat afgeleid is van het werkwoord 
‘abath’; dit werkwoord heeft de betekenis van samenweven of in elkaar zetten. De betekenis 
van deze boeien van God is dat het de persoonlijke mens inwendig samenbindt en de 
collectieve gemeenschap onderling ook samenbindt. Door deze boeien van God ontstaat er 
een persoonlijk leven in balans en een sociaal leven in harmonie met elkaar. Hos.11:4 laat 
ons zien hoe God deze boeien of touwen als woorden van liefde gebruikt om mensen uit 
slavernij te bevrijden. Maar omdat in de eindtijd een groot deel van de mensheid God afwijst 
en daardoor ook Zijn liefdevolle juk en boeien verwerpt, zal God hen de leider geven waarom 
zij vragen. 
Hos.13:10b-11a Je hebt toch om een koning en om leiders gevraagd? Ik heb je koningen 
gegeven in Mijn woede. 
Juist in een tijd van wetteloosheid zullen de mensen vanwege de chaos om een sterke leider 
vragen die hen het geluk, de voorspoed en de politieke stabiliteit geeft die zij zoeken, want 
wetteloosheid in de samenleving leidt tot bandeloosheid en ongecontroleerde agressie. En 
Paulus beschrijft uitvoerig dat God de mensheid een wetteloze leider zal geven waar de 
mensen om vragen vanwege hun rebellie tegen de wetten van God en tegen de waarheid van 
het evangelie. 
2Tess.2:3-4 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer 
breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens 
verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat Goddelijk en heilig is bestrijden en 
zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen 
als God Zelf. 
2Tess.2:9-12 De komst van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met 
groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij 
met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had 
kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de 
leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, 
worden veroordeeld.  
Zoals 2000 jaar geleden God op de aarde kwam in de gedaante van een mens, de God-Mens 
Jezus Christus, zo zal ook in de eindtijd de duivel op de aarde komen in de gedaante van een 
mens; Openb.12 + 13 spreekt hier uitvoerig over. Jezus omschreef deze duivelse mens als de 
verwoestende gruwel (Matt.24:15), Paulus omschreef hem als de mens der wetteloosheid 
en de zoon van het verderf (NBG’51 in 2Tes.2), Johannes noemde hem antichrist 
(1Joh.2:18+22, 4:3, 2Joh.1:7). Maar zijn komst wordt voorbereid door het toenemen van de 
wetteloosheid (Matt.24:12) en afval van het christelijk geloof (2Tess.2:3); wetteloosheid en 
ongeloof in God zijn de wegbereiders voor de grootste dictator uit de menselijke geschiedenis. 
En het is God die in Zijn soevereiniteit toestaat dat deze mens geworden duivel ofwel de 
antichrist de plaats in de tempel gaat innemen die aan Christus toebehoort (2Tess.2:4), maar 
het zal een plaats zijn waar hij niet hoort (Marc.13:14). Het vergt veel meditatie en studie in 
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het woord van God om te leren begrijpen waarom God toestaat dat de duivel in de gedaante 
van een mens voor een korte tijd macht krijgt over de mensheid, maar we moeten goed 
beseffen dat hij de vrucht is van de vrije keus van mensen. Toch wist Jezus heel goed dat ook 
de duivel de gedaante van een mens zou aannemen, zoals de Zoon van God Zelf mens 
geworden was. 
 
Matt.16:23 Gaat terug, achter mij, satan! 
Met deze simpele woorden maakte Jezus duidelijk dat Hij als Zoon van God de eerste rechten 
had om mens te worden; pas op de tweede plaats zou de duivel recht krijgen om mens te 
worden. En in de eindtijd moet de mensheid een keuze maken tussen de God-Mens Jezus 
Christus of de duivel-mens antichrist; en Psalm 2 gaat over deze keus!! 
 
D: De toorn van God in de eindtijd. 
Ps.2:4-6 Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in woede, 
en Zijn toorn verbijstert hen: Ikzelf heb Mijn koning gezalfd op de Sion, Mijn heilige berg. 
 
D1: De lachende en spottende God. 

 
Ps.2:4 Die in de hemel troont 
lacht, de Heer spot met hen.  
Er zijn vele 
karaktereigenschappen van 
God die voor ons nog volledig 
onbekend zijn, omdat zij in dit 
leven niet aan ons geopenbaard 
zullen worden; maar van Zijn 
eigenschappen die Hij wel aan 
ons openbaart zijn er ook een 
aantal die ons pijnlijk verrassen. 
En het beeld van deze lachende 
en spottende God overrompelt 

ons, omdat wij dit beeld van Hem niet in harmonie kunnen brengen met het beeld van de 
liefdevolle Vader die Hij ook is. We moeten echter dit spottende lachen van God niet 
vergelijken met het negatieve sarcasme van een wreed mens die lacht om het noodlot van 
zijn medemensen. Ook in Zijn spottend lachen is én blijft God de God van eeuwige liefde 
(1Joh.4:8+16), die Zijn eigen Zoon Jezus voor ons overgaf om te sterven aan het kruis van 
Golgotha. We hebben intense meditatie en vurig gebed nodig om door te dringen tot de ware 
emoties van deze lachende en spottende Vader. 
 
Ps.59:8-9 Hun mond loopt over van venijn, de woorden op hun lippen zijn zwaarden, zij 
denken: Wie hoort het? U, HEER, zult om hen lachen, U drijft de spot met alle volken.  
Spr.1:24-26 (NBG’51) Omdat gij weigerdet, toen Ik riep, niemand acht gaf, toen Ik Mijn hand 
uitstrekte, gij al Mijn raadgevingen in de wind sloegt, en Mijn vermaning niet wildet, daarom 
zal Ik ook lachen om uw verderf; Ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. 
 
Onze God is een verterend vuur (Hebr.12:29), en uit Zijn vurige troon met vurige wielen 
stroomt een rivier van vuur (Dan.7:9-10); deze God zal elke reactie van mensen altijd 
beantwoorden met Zijn vuur ,vergelijk Lev.9:24 maar eens met Lev.10:2!!  Wanneer wij in 
geloof en liefde de wegen van Zijn woord bewandelen, zal Hij als een verterend vuur voor ons 
uitgaan en onze vijanden op de knieën dwingen, zodat wij hen kunnen uitroeien (Deut.9:3). 
Maar wanneer mensen in ongeloof en gebrek aan liefde voor God Hem de rug toekeren, is Hij 
nog steeds een verterend vuur die geen afgoden naast Zich duldt en Hij zal zowel de afgoden 
als de afgodendienaars oordelen (Deut.4:24+27).  
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Hetzelfde vuur van God uit dezelfde vurige troon van God zal bewerken dat Hij om ons zal 
lachen in vreugde, wanneer wij Hem liefhebben (Sef.3:17), maar datzelfde vuur zal ook 
bewerken dat Hij om mensen zal lachen in spotternij wanneer zij Hem haten. Het is één en 
hetzelfde vuur uit één en hetzelfde hart van de God van volmaakte liefde; Hij is volkomen één 
en in volledige harmonie met Zichzelf, onverdeeld in wezen en karakter (Deut.6:4). God de 
Vader gaf Zijn Zoon Jezus Christus vanuit een diep gemotiveerd liefdevol Vaderhart om te 
sterven voor de zonden van mensen (Joh.3:16), maar wie niet in Jezus gelooft, is in feite al 
veroordeeld omdat hij niet wil geloven in de naam van Gods enige Zoon (Joh.3:18). Want het 
is van cruciaal groot belang dat wij het volgende goed begrijpen om de reactie van de Vader 
goed te kunnen inschatten, althans voor zover mogelijk is. 
 
Joh.3:35-36 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. Wie in 
de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet 
kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. 
De liefde van God heeft bijzondere positieve vrucht in ons leven zoals we in vers 10-12 zullen 
zien, maar de toorn van God leidt tot bijzonder harde consequenties zoals we in vers 5 zullen 
zien. De toorn van God blijft rusten op een mens die zich tegen Hem verzet, zowel in dit leven 
op de aarde als in de hele eeuwigheid. 
 
D2: De verbijsterende toorn van God. 
Ps.2:5 Dan spreekt Hij tot hen in woede, en Zijn toorn verbijstert hen. 
Wanneer het vuur van Gods liefde door mensen afgewezen wordt, zal Hij komen met het vuur 
van Zijn oordeel; maar dit vuur van Zijn oordeel heeft nog steeds als doel om mensen te laten 
terugkeren tot Hem. 
Het uiteindelijke doel van Gods oordeel is om op de meest gemakkelijke manier met de 
minst zware middelen en met zo weinig mogelijk schade in zo kort mogelijke tijd zoveel 
mogelijk mensen te laten reageren op Zijn aanbod van liefde, zonder dat Hij daarbij de 
vrije wil van mensen geweld aandoet.  
Maar omdat mensen het oordeel van God niet begrijpen, raken zij in een hevige paniek en zij 
interpreteren het oordeel van God volledig verkeerd, waardoor de reactie van hun hart vaak 
tegenovergesteld is aan de bedoelingen van God. Het Hebreeuwse werkwoord dat voor 
verbijsteren wordt gebruikt is ‘bahal’, en dat komen we ook in de volgende teksten tegen. 
Ps.90:7 Wij komen om door Uw toorn, door Uw woede bezwijken wij.  
Jes.13:8 De mensen zijn door schrik bevangen. Door kramp en pijn krimpen ze ineen als 
een vrouw in barensnood. Radeloos staren ze elkaar aan, de vlammen slaan hun uit.  
Wanneer de oordelen van God in de eindtijd over de aarde losbreken, zal er een ontelbaar 
grote massa mensen positief reageren op de verkondiging van het evangelie (Openb.7:9-10). 
Maar ook zal een zeer groot deel van de mensheid volkomen negatief reageren, omdat zij 
weigeren zich te bekeren (Openb.9:20, 16:9+11+21). Door hun negatieve reactie komen zij 
terecht in een neerwaartse spiraal van verbijstering die leidt tot volledige rebellie tegen God. 
 
1) mensen gaan God beschuldigen onder inspiratie van satan (Openb.12:10) en de negatieve 
bolwerken in hun denken worden daardoor versterkt (2Kor.10:5, Efez.4:17-19).  
2) mensen gaan God haten (Rom.1:30) omdat ze weigeren in te gaan op Zijn aanbod van 
liefde, waardoor Hij tegen hen zwijgt. 
3) om het vacuüm in hun emotionele hart op te vullen worden mensen dronken van ontucht, 
doordat ze zich volledig overgeven aan perversiteit (Rom.1:18-32). 
4) doordat ze de waarheid van het evangelie verworpen hebben, geeft God hen volledig over 
aan de leugen waarin ze geloven (Rom.1:24+26+28, 2Tess.2:11-12). 
5) door de verduistering van hun emoties gaan mensen zich overgeven aan het occulte  
waarmee zij het satanisme binnenstappen en de duivel aanbidden (Openb.9:20, 13:4+8+12). 
6) in dit alles zullen mensen zich volledig overgeven aan godslastering door hun geloof in de 
leugen dat God hen haat (Openb.16:9+11+21). 
7) in de laatste fase van de eindtijd zal dit ertoe leiden dat de mensheid onder aanvoering  
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van de duivel en zijn demonen de volledige oorlog aan God zal verklaren (Openb.11:18a, 
17:14a,19:19). 
 
D3: Het eeuwige geheimenis van God. 
Ps.2:6a Ikzelf heb Mijn koning gezalfd…  
De diepste drijfveer van God de Vader is Zijn liefde voor Zijn Zoon Jezus; wat de Vader ook 
denkt en voelt, Zijn diepste gedachten en gevoelens zijn gericht op de expressie van Zijn 
liefde voor Zijn eigen eeuwige Zoon. Maar omdat Gods liefde altijd enorm creatief is, is het 
hart van de Vader vol plannen en gedachten om Zijn liefde om te zetten in creatieve plannen, 
waarmee Hij nog meer Zijn liefde kan bewijzen aan Jezus, Zijn Zoon. God de Vader bedacht 
een meesterlijk plan waarmee Hij Zijn Zoon nog meer dan ooit tevoren Zijn liefde zou kunnen 
laten zien. Dit plan wordt in de Bijbel het eeuwige mysterie van God genoemd, en alleen dit 
mysterie is de enige echte sleutel tot het verstaan van de schepping van de engelen in de 
hemel en de schepping van de mens op de aarde.  
God de Vader creëerde in Zijn mysterie een koninkrijk voor Zijn Zoon, en dit koninkrijk wordt 
het koninkrijk van Zijn geliefde Zoon genoemd (Kol.1:13b). De Vader creëerde in dit mysterie 
een tweevoudige dimensie, waarover Jezus als Koning zou mogen heersen; deze dimensies 
noemen wij de hemel en de aarde. De hemel is de bovennatuurlijke dimensie waar God Zijn 
troon plaatste (zie Openb.4) en waar de engelen rondom Zijn troon als aanbidders van God 
en Jezus functioneren (Openb.5:12-14). De aarde is de natuurlijke dimensie waar God de  
mens plaatste om over de aarde te heersen. Maar Jezus is door de Vader aangewezen als 
Koning over beide dimensies. 
Joh.3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. 
Joh.5:20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat Hem alles zien wat Hij doet. 
Efez.1:9b-10 Hij heeft ons in al Zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: Zijn voornemen 
om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en Zijn besluit om alles in de 
hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 
Het is God de Vader die dit geweldige mysterie van het koninkrijk heeft bedacht om Zijn Zoon 
tot Koning te kunnen aanstellen over deze tweevoudige dimensie van hemel en aarde. Niets 
en niemand kan de Vader weerhouden om dit plan volledig én voor eeuwig ten uitvoer te 
brengen. Dit is de essentie van de schepping van het heelal in de tweevoudige dimensie van 
hemel en aarde, en dit is ook het brandpunt van het conflict in de eindtijd.  
De grote vraag in de eindtijd zal zijn naar wie de mensen toegaan om de geestelijke en de 
emotionele honger in hun hart te laten verzadigen; en degene die deze honger in hen kan 
stillen zal ook hun koning zijn. En het conflict van de eindtijd zal wereldwijd in omvang zijn, 
omdat er geen grijs gebied, geen middengebied is, waar men van twee walletjes kan eten. 
Dan zal dit woord van Jezus volledig in vervulling gaan. 
Matt.12:30 Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. 
Dit grote en eeuwige mysterie van de heerschappij van Jezus Christus over hemel en aarde is 
de enige werkelijke oorzaak waarom God spot en lacht, en waarom Hij losbarst in toorn, zodat 
mensen terechtkomen in een vicieuze cirkel van verbijstering, waar ze niet meer uit kunnen 
komen tenzij ze zich met heel hun hart tot God bekeren en de heerschappij van Zijn Zoon 
Jezus aanvaarden. 
Rom.14:9 Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de 
doden en de levenden. 
2Kor.5:15 Hij is voor allen gestorven opdat de levenden en niet langer voor zichzelf zouden 
leven, maar voor Hem die voor de levenden en is gestorven en is opgewekt. 
In deze beide teksten over het kruis van Christus staat Zijn eeuwige heerschappij over  
levenden en doden centraal; Hij stierf niet alleen maar voor de vergeving van onze zonden, 
maar ook opdat Hij heerschappij zou krijgen over ons totale leven. 
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D4: De centrale rol van de berg Sion in Jeruzalem. 
Ps.2:6b…… op de Sion, Mijn heilige berg. 
Het voert op dit moment te ver om diep in te gaan op de centrale rol van de stad Jeruzalem in 
het plan van God betreffende het koninkrijk van Zijn Zoon Jezus Christus, want Jeruzalem zal 
het geestelijke en politieke centrum van Gods koninkrijk in het duizendjarige vrederijk zijn. En 
God de Vader heeft Zijn Koning gezalfd op de Sion, Zijn heilige berg in Jeruzalem. 
Jeruzalem was in de periode van het Oude Testament het nationale centrum van aanbidding 
(Ex.23:14-17), maar in de periode van het Nieuwe Testament is Jeruzalem absoluut niet het 
internationale centrum van aanbidding (Luc.21:24, Joh.4:21). In deze tijd van de gemeente uit 
de heidenen aanbidden alle gelovigen God in geest en in waarheid (Joh.4:23-24), maar zo zal 
het niet altijd blijven. Want Jeruzalem is de stad van de grote Koning (Ps.48:3, Matt.5:35), en 
dat is de meest geliefde plaats van Jezus (Ezech.7:22); Jeruzalem is de enige stad waarvan 
wij weten dat Jezus over haar gehuild heeft (Luc.19:41). 
Jeruzalem ligt op de navel der aarde (Ezech.38:12), midden in het land (Ps.74:12) dat door 
God omschreven wordt als de parel onder de landen van de wereld (Ezech.20:6b+15b), en 
Jeruzalem is de poort van de volkeren der wereld (Ezech.26:2). Op de plaats van de stad 
Jeruzalem lag ook het paradijs en niet ergens in Zuid-Turkije of Noord-Irak zoals velen ten 
onrechte op grond van Gen.2:14 veronderstellen, maar daar kan ik nu niet op ingaan. Daar 
moest Abraham zijn zoon Isaak offeren (Gen.22:2); dat was (waarschijnlijk) de plaats waar 
Jakob in een droom de hemel geopend zag, een ontzagwekkende plaats die hij omschreef als 
het huis van God en de poort van de hemel (Gen.28:17). Daar heeft de tempel van Salomo 
gestaan, en daar stond ook het kruis van onze Heer Jezus Christus. 
Het is ook daar dat Jezus zal terugkeren (Hand.1:11) en Zijn troon vestigen voor de periode 
van het duizendjarige vrederijk (Openb.20:1-7); dan zal Jeruzalem weer het aardse centrum 
van aanbidding worden (Zach.14:16). Het hemelse Jeruzalem zal vanuit de hemel neerdalen 
(Openb.21:2) op de plaats van het aardse Jeruzalem, en dan zullen het hemelse en het 
aardse Jeruzalem weer één stad worden. Het aardse Jeruzalem zal namelijk de poort tot het 
hemelse Jeruzalem worden (Gen.28:17), want Jezus is de Koning der Joden (Joh.19:19), en 
Hij is ook de Koning van alle mensen (Hand.10:36). Vanuit Jeruzalem zal Zijn heerschappij 
zich over de hele aarde uitstrekken (Zach.14:9). 
Omdat Jeruzalem de toekomstige hoofdstad van de wereld is, de stad van de grote Koning 
Jezus Christus, is deze stad op dit moment de grootste brandhaard in de wereld (Zach.12:2); 
want het rijk van de duisternis begrijpt beter dan het grootste deel van de mensheid inclusief 
de meeste gelovigen de centrale rol van de stad Jeruzalem. Daarom concentreert de rebellie 
van de verzamelde naties in Ps.2 zich niet alleen tegen de Heer en Zijn Messias, maar ook 
tegen de berg Sion in Jeruzalem, en dit is ook de werkelijke reden waarom het Joodse volk 
door alle eeuwen heen zo vervolgd is geweest. Maar Jezus heeft de garantie gegeven dat 
wanneer Hij terugkomt, er Joden in Jeruzalem zullen zijn die zullen zeggen: Gezegend Hij die 
komt in de naam van de Heer (Matt.23:39). 
 
E: De grote Erfgenaam van de eindtijd. 
Ps.2:7-9 Het besluit van de HEER wil Ik bekendmaken. Hij sprak tot Mij: Jij bent Mijn Zoon, Ik 
heb Je vandaag verwekt. Vraag het Mij en Ik geef Je de volken in bezit, de einden der aarde 
in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot. 
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In het derde bedrijf van Psalm 2 komt Jezus aan het woord, en Hij geeft ons een dieper inzicht 
in Zijn relatie met de Vader en Zijn heersende rol over de wereld in de eindtijd. 
 
E1: De opstanding van Christus. 
Ps.2:7 Het besluit van de HEER wil Ik bekendmaken. Hij sprak tot Mij: Jij bent Mijn Zoon, Ik 
heb Je vandaag verwekt. 
Psalm 2 wordt vijf keer in het Nieuwe Testament geciteerd; de eerste keer is in Hand.4:25-26 
waar Ps.2:1-3 over de rebellie van de volken wordt geciteerd i.v.m de samenzwering van de 
Farizeeën en Pontius Pilatus m.b.t. de kruisiging van Christus. Ps.2:9 wordt door onze Heer 
Zelf in Openb.2:26 geciteerd als een belofte aan die gelovigen die overwinnen in hun geloof. 
Daarover straks meer. 
De meest geciteerde tekst van Psalm 2 in het Nieuwe Testament is echter Ps.2:7 en wel tot 
drie keer toe, namelijk in Hebr.1:5 + 5:5, en de schrijver van de Hebreeënbrief gebruikt deze 
tekst om aan te tonen dat Jezus de Zoon van God is. De derde keer is in Hand.13:33. 
Hand.13:32-33 Wij verkondigen u het goede nieuws dat God Zijn belofte aan onze voorouders 
in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen, ten behoeve van ons, doordat 
Hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: Jij bent Mijn 
Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt.  
Jezus Christus is van vóór de eeuwigheid altijd de Zoon van God geweest, maar Paulus geeft 
hier een hele specifieke toepassing van Ps.2:7, omdat hij de uitdrukking ‘Ik heb Je vandaag 
verwekt’ toepast op de opstanding van Jezus uit de doden. Waarom heeft Paulus dit gedaan? 
Voordat Jezus aan het kruis stierf en begraven werd, werd Hij namelijk al door God de Vader 
aangesproken als Zijn Zoon (Matt.3:17, 17:5). En hoewel Jezus vóór de kruisiging nooit 
hardop zei dat Hij de Zoon van God was, bevestigde Hij dit wel wanneer iemand hierover een 
openbaring van God had ontvangen (Matt.16:16, Joh.1:49). Maar vlak voor de kruisiging nam 
Jezus elke onzekerheid weg door openlijk voor het Sanhedrin te belijden dat Hij inderdaad de 
Zoon van God was (Marc.14:61-62). Waarom koppelde Paulus dan de in vers 7 genoemde 
verwekking van Jezus als Zoon van God aan de opstanding van Jezus, terwijl Jezus al vele 
eeuwigheden lang de Zoon van God was geweest. Het lijkt wel alsof Paulus zegt dat Jezus 
pas de Zoon van God werd in Zijn opstanding uit de doden. M.a.w. Jezus was vóór de 
kruisiging de eeuwige Zoon van God, en op de dag van de opstanding werd Jezus opnieuw 
de Zoon van God. Maar hoe kan dit? 
Het antwoord is zeer verbijsterend en geeft ons dieper inzicht in wat Jezus voor ons op het 
kruis tot stand heeft gebracht. Want inderdaad was Jezus vóór de kruisiging de Zoon van 
God, en inderdaad ontving Hij op de dag van de opstanding opnieuw de titel Zoon van God. 
Maar in de tussenliggende drie dagen was Jezus Zijn positie als Zoon van God kwijtgeraakt. 
2Kor.5:21 God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, 
zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden. 
Jes.53:6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van 
ons allen liet de HEER op Hem neerkomen. 
Toen Jezus aan het kruis hing, kwam er een moment waarop de Vader al onze zonden en 
goddeloze daden op Jezus liet neerkomen, en vanaf dat moment moest de Vader Zijn eigen 
Zoon de rug toekeren en Hem afwijzen als Zijn Zoon. God de Vader verafschuwde op dat 
moment Zijn eigen Zoon, en dat was het moment waarop Jezus de volgende woorden uitriep. 
 

Matt.27:46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf 
Jezus een schreeuw en riep luid: Eli, Eli, lema, sabachtani? 
D.w.z.: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 
De Vader liet Zijn eigen Zoon in de steek vanwege het feit 
dat onze zonden, onze slechte daden op Jezus waren 
terechtgekomen; de Vader walgde van Zijn eigen Zoon 
vanwege onze zonden! Op dat moment verloor Jezus Zijn 
positie als Zoon van God; Hij was dus eigenlijk de verloren 
Zoon, en dat duurde drie dagen. 
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Drie dagen lang was Jezus in het dodenrijk als onderdeel van de straf op onze zonden; toen 
werd Hij door de kracht en de majesteit van de Vader uit de dood opgewekt (1Kor.6:14, 15:15, 
Ef.1:20, Rom.6:4, Gal.1:1). En op dat moment werd Jezus volgens de uitleg van Paulus over 
Ps.2:7 opnieuw aangesproken als de Zoon van God en werd Hij weer hersteld in Zijn positie 
als Zoon van de Vader. Jezus verloor dus op het kruis Zijn positie als Zoon van God en Hij 
ontving na Zijn opstanding uit de doden Zijn positie als Zoon van God terug; dat betekent dus 
dat Jezus drie dagen lang door de Vader afgewezen werd als Zoon van God. Maar toen de 
Vader Hem opwekte uit de dood, waren de eerste woorden die Hij tegen Jezus sprak de 
volgende woorden. 
Ps.2:7 Hij sprak tot Mij: Jij bent Mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt. 
En direct daarna sprak de Vader de daaropvolgende woorden tegen Zijn Zoon Jezus in vers 8 
en beginnen wij iets te begrijpen van de diepe betekenis van het kruis en alle gevolgen die het 
heeft voor de menselijke geschiedenis. 
 
E2: Jezus aangesteld als Erfgenaam van de wereld. 
Ps.2:8 Vraag het Mij en Ik geef Je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. 
Zodra Jezus door de Vader in Zijn positie als Zoon van God hersteld was, kreeg Hij ook 
onmiddellijk te horen dat Hij volledig bezit kreeg over de volken van de wereld, en dat zijn de 
volken die in vers 1-3 in grote opstand komen tegen de HEER en Zijn Messias. Maar het 
besluit van de Vader is onverbiddelijk en onomkeerbaar; Zijn besluit staat definitief en voor 
eeuwig vast. 
Hebr.1:2 Maar nu de tijd ten einde loopt heeft God tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij 
heeft aangewezen als enig erfgenaam…… 
En dat is precies de reden waarom de politieke en religieuze leiders van Israël Jezus wilden 
doden! 
Matt.21:38 Toen de wijnbouwers de Zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de 
erfgenaam! Kom op, laten we Hem doden en zo Zijn erfenis opstrijken.  
Maar door Zijn dood aan het kruis heeft Jezus bewezen de enige waardige Erfgenaam te zijn 
van het volledige bezit van de Vader; en het bezit van de Vader is de totale schepping, zowel 
in de hemelen als op de aarde. 
Efez.1:9b-10 Hij heeft ons in al Zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: Zijn voornemen 
om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en Zijn besluit om alles in de 
hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 
Fil.2:6-11 Hij die de gestalte van God had, hield Zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed 
er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als 
mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan 
het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke 
naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op 
de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van 
God, de Vader. 
Daarom is het zevende vers in het Psalm 2 de cruciale tekst waar alles omdraait; dankzij de 
uitleg van Paulus in Hand.13:32-33 weten we nu dat vers 7 over de opstanding van Christus 
gaat met daaraan voorafgaand natuurlijk de kruisiging. Middenin Psalm 2 staat dus het kruis 
van Golgotha centraal. Het eerste bedrijf ging over de rebellie van alle volken op aarde tegen 
de Heer en Zijn Messias; in het tweede bedrijf lacht de Vader om de rebellie van de volken en 
Hij spot met hen, omdat Hij al lang Zijn besluit over de volken heeft genomen. En dit besluit 
van de Vader komt tot expressie door het kruis van Golgotha! 
En zodra de kruisiging voorbij is en de opstanding een feit is, spreekt de Vader Zijn Zoon 
Jezus opnieuw aan als Zijn Zoon en geeft Hem alle volken op aarde als een erfenis. Dat was 
al lang het plan van de Vader vóór de grondlegging der wereld (Efez.1:9b-10), maar werd 
door de kruisiging en opstanding tot een heerlijke realiteit gemaakt. In Zijn opstanding uit de 
doden werd Jezus dankzij Zijn overwinning aan het kruis de Erfgenaam van alle volken op 
aarde. 
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E4: De betekenis van het huis van gebed. 
Ps.2:8 Vraag het Mij en Ik geef Je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. 
Het is opmerkelijk dat de Vader één belangrijke voorwaarde verbindt aan de erfenis van 
Jezus; onze Heer kan Zijn erfelijk bezit, Zijn door God gegeven eigendom, alleen maar in 
bezit nemen wanneer Hij de Vader daarom vraagt. Jezus moest dus vanaf de dag van de 
opstanding tot de Vader bidden om Zijn erfenis in bezit te kunnen nemen. Jezus kreeg het 
rechtmatige eigendom over de volken der wereld, maar een bepaalde clausule in het notariële 
testament van de Vader heeft bepaald dat Jezus om deze erfenis moet bidden.  
Het voert veel te ver om dit thema in deze psalm verder uit te werken, maar toch heeft dit 
principe van het vragen om de erfenis hele belangrijke consequenties voor ons die Jezus 
willen volgen op Zijn weg door de wereld, zodat Hij Zijn rechtmatige eigendom in bezit kan 
nemen. 
Rom.8:16-17 De Geest Zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we Zijn  
kinderen zijn, zijn we ook Zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn 
wij erfgenamen; wij moeten delen in Zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister. 
Wij zijn mede-erfgenamen van Christus, dus wij delen in Zijn erfenis die de Vader aan Hem 
heeft beloofd; dat betekent dat ook wij samen met Jezus moeten voldoen aan die belangrijke 
clausule in het testament. Ook wij moeten bidden tot de Vader of Hij Zijn enorme bezit aan 
Jezus wil geven; en zo hebben wij een tweevoudige roeping om Jezus te helpen beslag te 
leggen op Zijn grote erfenis, en dat zijn de volkeren van deze wereld. 
 

 
Marc.16:15 En Jezus zei tegen hen: Trek heel de 
wereld rond en maak aan ieder schepsel het 
goede nieuws bekend. 
Matt.9:37-38 Jezus zei tegen Zijn leerlingen: De 
oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag 
dus de Eigenaar van de oogst of Hij arbeiders 
willen sturen om de oogst binnen te halen. 
Omdat wij mede-erfgenamen van Christus zijn, 
hebben wij ten opzichte van Zijn erfenis twee 
belangrijke dingen te doen. In de eerste plaats 
moeten wij Zijn volledige erfenis, dat zijn alle volken 

op aarde, vertellen dat Jezus de grote en eeuwige Erfgenaam is van de hele wereld. Maar in 
de tweede plaats moeten wij de Vader vragen of Hij de erfenis aan Jezus wil geven, omdat 
Jezus door Zijn dood aan het kruis volledig waardig is gebleken om de Erfgenaam te zijn. 
Daarom zal de Heilige Geest in de tijd die ons nog rest tot aan de tweede komst van Jezus de 
gemeente van Christus volledig veranderen in een huis van gebed, want de profeet Jesaja 
had al geprofeteerd van deze grote verandering. 
Jes.56:7b Mijn tempel zal heten: Huis van gebed voor alle volken. 
 
E5: Jezus doorbreekt de rebellie van de volken. 
Ps.2:9 Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot. 
Dit is een aspect van Jezus dat wij nauwelijks van Hem kennen; slechts één keer komen wij 
een woedende Jezus tegen in de evangeliën, maar dit voorval wordt in alle vier evangeliën 
genoemd, zie Matt.21:12-17, Marc.11:15-19, Luc.19:45-48, Joh.2:13-22. De tempel van God 
werd namelijk misbruikt voor commerciële doeleinden, terwijl dit huis van God bestemd was 
om een huis van gebed te zijn voor alle volken. Jezus was zeer rigoureus in het doorbreken 
van dit misbruik van het huis van God. 
Deze zelfde radicale houding zal Jezus ook hebben wanneer Hij voor de tweede keer naar de 
aarde komt om Zijn erfenis in bezit te nemen; de volken van de wereld behoren Hem toe en 
Hij zal Zijn volledige erfenis in bezit nemen. Maar omdat de volken in rebellie weerstand tegen 
Hem bieden, zal Hij bij Zijn komst deze rebellie volledig de kop indrukken, en er is niets of 
niemand die Hem kan tegenhouden. 
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Openb.19:11-16 Ik zag dat de hemel geopend was en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, 
die ‘Trouw en Betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige 
strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op Zijn hoofd had Hij veel kronen. Er 
stond een naam op Hem geschreven die niemand kende, alleen Hijzelf. Hij droeg met bloed 
doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. De hemelse legermacht, gekleed in 
zuiver, wit linnen, volgde Hem op witte paarden. Uit Zijn mond komt een scherp zwaard 
waarmee Hij de volken zal slaan, en Hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de 
wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Op Zijn kleding en op Zijn dij 
staat de naam ‘Hoogste Heer en Koning’. 
 
Er worden in dit gedeelte van Openb.19 vier namen van Jezus vermeld; dat zijn de volgende 
vier namen. En het gaat mij vooral om de vierde naam die op dit moment nog niemand kent. 
a) de naam Trouw en Betrouwbaar (vers 11). 
b) de naam Woord van God (vers 13). 
c) de naam Hoogste Heer en Koning (vers 16). 
d) de naam die niemand kent (vers 12b). 
De namen van Jezus zijn altijd een weerspiegeling van Zijn wezen en karakter; en Hij heeft na 
Zijn hemelvaart van de Vader de naam ontvangen die elke andere naam te boven gaat, opdat 
in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen en belijden dat Jezus Christus de Heer is tot 
eer van God de Vader (Fil.2:9-11). Welnu, de naam van Jezus is Trouw en Betrouwbaar 
omdat Hij de waarheid is (Joh.14:6) Zijn naam is ook het Woord van God (Joh.1:1-3), omdat 
alles wat God de Vader ons te zeggen heeft te ontdekken is in de persoon van Jezus Christus 
(Hebr.1:2); buiten Jezus om heeft God de Vader ons niets te zeggen. Zijn naam is ook de 
Hoogste Heer en Koning ofwel Heer der heren en Koning der koningen; in deze naam zal 
Jezus bij Zijn komst de machten der duisternis definitief verslaan (Openb.17:14). Maar er is 
één naam van Jezus die wij niet kennen; deze onbekende naam van Jezus geeft Hem een 
unieke relatie met de Vader waar niemand zich in kan mengen. Dit grote voorrecht van een 
geheime naam wordt ook gegeven aan de gelovigen die overwinnen in hun geloof, zodat ook 
zij een unieke relatie met de Vader kunnen hebben waar niemand zich in kan mengen 
(Openb.2:17b).  
Waar het mij vooral om te doen is, is het feit dat Jezus namen heeft die wij nog niet kennen; 
dit houdt in dat Hij dus ook karaktereigenschappen heeft die wij niet of nauwelijks kennen. De 
persoon van Jezus Christus heeft nog vele verrassingen voor ons in petto, en wij zullen de 
hele eeuwigheid nodig hebben om al deze aspecten van Jezus te ontdekken. Hier in Ps.2:9 
ontdekken wij de vurige passie van de Zoon van God die samen met Zijn Vader zit op een 
troon van vuur (Dan.7:9-10), terwijl Hij ogen heeft als vlammend vuur (Openb.1:14). De Vader 
heeft Jezus een wereldwijde erfenis beloofd, en de Zoon van God is volledig toegewijd om 
deze erfenis in bezit te nemen; elke tegenstand en rebellie moet wijken voor deze vurige Zoon 
van God, die alles op alles zal zetten om Zijn rechtmatige erfenis in bezit te nemen.  
Luc.19:11-27 Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde Hij een gelijkenis, aangezien 
Hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou 
aanbreken. Hij zei: Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het 
koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren…… (14) Maar zijn landgenoten 
haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: We willen niet 
dat die man koning over ons wordt!...... (27) En die vijanden van mij die niet wilden dat ik 
koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen. 
Jezus, de Heer der heren en de Koning der koningen, zal volgens Zijn eigen woorden radicaal 
en onverbiddelijk afrekenen met iedereen die zich verzet tegen Zijn koningschap en Zijn 
rechtmatige heerschappij over Zijn eigen erfenis, namelijk alle volkeren op deze aarde. Het 
zwaard uit Zijn mond zal afrekenen met al Zijn vijanden (Openb.19:21). 
En in dat proces komen er onverwachte karaktereigenschappen van Jezus naar voren die wij 
hier en nu nog niet kennen; maar in het vierde bedrijf zal blijken hoe belangrijk het is dat wij 
nu al oog krijgen voor deze kenmerken van Jezus. Het zal zelfs van eeuwig levensbelang 
blijken te zijn om deze aspecten van Jezus te leren kennen. 
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F: De drievoudige erfenis van Jezus 
Ps.2:10-12 Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. 
Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan Zijn 
Zoon met een kus, anders ontvlamt Zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste 
ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem.  
Tot nu toe hebben we gezien dat in vers 1-3 de rebellie van de wereldse machthebbers ter 
sprake kwam; in vers 4-6 geeft de Vader Zijn antwoord door Zijn eigen Koning Jezus aan te 
stellen over de aarde. In vers 7-9 vraagt Jezus om Zijn erfenis, en daarna wordt in vers 10-12 
de drievoudige erfenis van Jezus beschreven. 
Meer dan de erfenis van alle volkeren op aarde zal Jezus een hemels volk beërven dat beeft 
van ontzag, dat aanbiddend zich verheugt, en dat de Zoon van God kust. Dit is het hart van 
verstandige koningen ofwel het hart van de volwassen gemeente van Christus in de eindtijd 
die aan het eind van het boek Openbaring gedefinieerd wordt als de Bruid van Christus. 
 
F1: De waarachtige koningen van de aarde. 
Ps.2:10 Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. 
Hoewel het in eerste instantie lijkt alsof de koningen en leiders van de aarde uit vers 10 
dezelfde zijn als de koningen uit vers 2, geloof ik toch dat in vers 10 gesproken wordt van een 
andere groep koningen. De koningen uit vers 2 zijn namelijk dermate vijandig gezind tegen de 
Heer en Zijn Messias dat een oproep tot ontzag voor Jezus, vreugde over Hem en intimiteit 
met Hem een zinloze oproep zou zijn. Mijns inziens gaat het hier om koningen die op een 
andere manier dan door macht koninklijk zijn geworden. 
Openb.1:5b-6 Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door Zijn 
bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor 
God, Zijn Vader, aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 
Openb.3:21 Wie overwint zal samen met Mij op Mijn troon zitten, net zoals Ik Zelf heb 

overwonnen en samen met Mijn Vader op Zijn troon zit.  
 
Deze koningen zijn gekocht door het bloed van Jezus het Lam, 
en Hij heeft hen omgevormd tot een koninkrijk van priesters; door 
de overwinning in hun geloof zijn zij geroepen om deel te hebben 
aan de troon van Jezus Zelf. Dit is de hemelse aristocratie van de 
eeuwigheid voor wie de Vader een eeuwige bestemming heeft 
voorbereid die zo mysterieus is dat geen enkel menselijk oog het 
ooit heeft gezien, en geen enkel menselijk oor er ooit van heeft 
gehoord; dit mysterie is door geen enkel mens bedacht 
(1Kor.2:9). Dit zijn verstandige koningen, maar waar het vooral 
om gaat is dat wij ons laten waarschuwen voor de dingen die 
staan te gebeuren in de eindtijd; want de wereld zal in botsing 
komen met Jezus Christus op een manier die de mensheid zich 

nooit heeft kunnen voorstellen. En wij worden gewaarschuwd om ons met heel ons hart voor 
te bereiden op de eindtijd, zodat wij klaar zullen zijn om een levensstijl te omarmen die 
dringend nodig is om te kunnen overleven in het geloof. En deze levensstijl wordt in drie 
aspecten gedefinieerd. 
 
F2: Drie aspecten van onze relatie met Jezus in de eindtijd. 
Ps.2:11-12a (NBV) Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde. 
Bewijs eer aan Zijn Zoon met een kus. 
Ps.2:11-12a (NBG’51) Dient de HERE met vreze en verheugt u met beving. Kust de Zoon. 
Ik kies in dit gedeelte voor de vertaling van de NBG’51 omdat deze vertaling correcter 
weergeeft wat er in het Hebreeuws staat. Ps.2:11-12a beschrijft de noodzaak van drie 
belangrijke aspecten voor onze relatie met Jezus in de eindtijd, die ons in staat stellen om 
triomfantelijk te overwinnen in de meest chaotische periode van de menselijke geschiedenis. 
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a) ontzag tonen -  dien de HERE met vreze. 
Wij behoren te beven bij het zien van de eeuwige majesteit en glorieuze luister van Jezus de 
Koning, de Rechter en de Bruidegom. Als wij Hem in deze aspecten zien, beven wij voor Zijn 
aangezicht. Dit aspect van onze relatie met Hem is erg belangrijk, want Jes.66:2b zegt dat de 
Heer acht slaat op iedereen die huivert voor Zijn woorden. Johannes was één van de beste 
vrienden van Jezus toen onze Heer als mens op aarde leefde, maar toen hij de hemelse 
verschijning van Jezus zag, viel hij als dood voor de voeten van Jezus neer (Openb.1:17). 
b) verheugen - verheugt u met beving. 
Wij verheugen ons bij het zien van onze positie in Christus, wanneer wij de rechtvaardige en 
praktische kant van onze verlossing zien. Wij aanbidden God als wij de zegeningen van het 
kruis ontdekken, en als we daardoor onze gaven en talenten kunnen gebruiken in het dienen 
van Zijn koninkrijk en Zijn gemeente. Vreugde over de overwinning van Jezus op het kruis is 
een van de eerste positieve vruchten voor ons geloof (1Petr.1:8-9). 
c) kussen - kus de Zoon. 
Er is ook een emotionele en hartstochtelijke kant aan onze verlossing, waarin onze harten in 
vuur en vlam raken bij het zien van Zijn schoonheid, waardoor wij kracht ontvangen om het 
eerste en grote gebod te vervullen. Ontzag voor de Heer en vreugde over de Heer vinden hun 
diepste vervulling in een intieme relatie met de Heer. 
Drie belangrijke Bijbelboeken. 
1) het boek Openbaring toont ons de majestueuze en eeuwige kant van onze verlossing,  
waardoor wij vol ontzag beven voor de eeuwige God. 
2) het boek Romeinen toont ons de rechtvaardige en praktische kant van onze verlossing, 
waardoor wij genieten van onze zegeningen. 
3) het boek Hooglied toont ons de hartstochtelijke en emotionele kant van ons verlossing, die 
ons kracht heeft om het eerste en grote gebod weer op de eerste plaats te zetten. 
De grootste erfenis die Jezus zal ontvangen wanneer Hij terugkomt, is een gemeente die als 
een Bruid versierd is met de drie aspecten van ontzag voor de Heer, vreugde in de Heer en 
intimiteit met de Heer. 
 
F3: De grote scheiding in de eindtijd. 
 
Ps.2:12b ……anders ontvlamt Zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste 
ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem.  
Jezus profeteerde dat velen in de eindtijd Hem zullen verlaten omdat de wetteloosheid 
toeneemt; door de valse troost van allerlei vormen van wetteloosheid zal de liefde van velen 
afkoelen, en zij zullen de Heer de rug toekeren (Matt.24:12). Paulus bevestigde nadrukkelijk 
dat in de eindtijd velen zich van het geloof zullen afkeren en dat daarna de antichrist, de mens 
der wetteloosheid, zal komen (2Tess.2:3). Er zijn in de eindtijd maar twee opties in onze 
verhouding tot Jezus; of wij schuilen bij Hem d.m.v. de beschermende kus van intimiteit, of 
wanneer wij Hem niet kussen, zullen wij Hem haten (2Tess.2:10).  
Als de oordelen van God in de eindtijd over de aarde beginnen los te breken, doordat Jezus 
de Zoon van God de zegels van de boekrol van de eindtijd verbreekt (Openb.6:1-17), worden 
geoordeelde mensen uitgenodigd om zich te voeden met de openbaring van de Bruidegom-
God om in leven te kunnen blijven. God gebruikt in de eindtijd al Zijn macht en al Zijn wijsheid 
om intimiteit met mensen te kunnen beleven; juist te midden van Zijn oordelen maakt Hij 
mensen tot vrijwillige minnaars van Jezus de Bruidegom. Het doel van Jezus’ eerste komst 
was om een vuur op aarde te ontsteken, en toen Hij dit zei, was Hij al vol verlangen om dit 
vuur volledig te zien branden (Luc.12:49). In de laatste jaren vóór Zijn tweede komst zal Zijn 
vuur de mensheid volledig in brand steken; alle mensen zullen branden, hetzij door het vuur 
van intimiteit, hetzij door het vuur van Zijn oordelen. De keus is aan ons welk soort vuur ons 
hart in brand zal steken. 
Jes.60:2 Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer, Zijn 
luister is boven jou zichtbaar. 
 


