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1 Een psalm van David. 
JAHWEH zegt met nadruk
tot mijn Heer: zit aan mijn rechterhand 
totdat Ik uw vijanden stel 
tot een voetenbank voor uw voeten.

2 JAHWEH zendt uw krachtige scepter uit 
vanuit Sion:
heers temidden van uw vijanden.
3 Uw volk is gewillig in de dag van uw 
strijdmacht, in heilige eer; vanuit de schoot van 
de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd 
zijn.

4 JAHWEH heeft gezworen en het zal Hem niet spijten:
U bent priester tot in de aeon naar de orde van 
Melchizedek.
5 Mijn Heer is aan uw rechterhand.

Hij doorboort koningen in de dag van zijn toorn.
6 Hij zal recht verschaffen temidden van natiën, 
Hij vervult lichamen, 
Hij doorboort het hoofd van een immens land.
7 Hij zal uit de waterstroom onderweg drinken, 
daarom heft hij het hoofd omhoog.
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1 Een psalm van David. 
JAHWEH zegt met nadruk tot mijn Heer: 
zit aan mijn rechterhand
totdat Ik uw vijanden stel 
tot een voetenbank voor uw voeten.

een positie die hij deelt met 
de ekklesia, zijn lichaam!



Kolosse 3

1 Indien jullie dan samen werden opgewekt 
met de Christus, 
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zoekt de dingen omhoog, 
waar de Christus is, 

gezeten aan [de] rechterkant van God.
2 Bedenkt de dingen boven, 
niet de dingen op de aarde,  

3 Want jullie stierven 
en jullie leven is verborgen, 

samen met de Christus in God.
4 Wanneer dan ook de Christus 
openbaar gemaakt zal worden, 

jullie leven, 
dan zullen jullie ook samen met Hem 

openbaar gemaakt worden in heerlijkheid.
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2 JAHWEH zendt uw krachtige scepter uit 
vanuit Sion: 
heers temidden van uw vijanden.

vanuit de hemel 
(=aan Gods rechterhand) 
waar hij nu wacht (Hebr.10:13)
zal hij straks verschijnen aan Sion 
om daarna te regeren vanuit Sion 
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2 JAHWEH zendt uw krachtige scepter uit 
vanuit Sion:
heers temidden van uw vijanden.

aanvankelijk: Christus heerst in Sion
de rest van de wereld moet nog 
worden onderworpen >  





Jesaja 60

1 Sta op, word verlicht, 
want uw licht komt 

en de heerlijkheid van JAHWEH 
gaat stralend over u op.

2 Want zie, 
duisternis zal de aarde bedekken 

en donkerheid de volken, 
maar over u zal JAHWEH stralend opgaan

en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
3 Natiën zullen opgaan naar uw licht 

en koningen naar uw stralende opgang.
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3 Uw volk is gewillig
in de dag van uw strijdmacht, 
in heilige eer; 
vanuit de schoot van de dageraad 
zal voor u de dauw van uw jeugd zijn.

Israël gewillig en onderworpen
de rest van de wereld nog niet   
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in de dag van uw strijdmacht, 
in heilige eer; 
vanuit de schoot van de dageraad 
zal voor u de dauw van uw jeugd zijn.

in :5: "de dag van zijn toorn"; 
uw volk = uw strijdmacht

Israël = 'strijder Gods' 
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in de dag van uw strijdmacht,
in heilige eer; 
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de eer het eerste volk te zijn
een koninklijk priesterdom!; Ex.19; Openb.1  
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3 Uw volk is gewillig 
in de dag van uw strijdmacht, 
in heilige eer; 
vanuit de schoot van de dageraad
zal voor u de dauw van uw jeugd zijn.

= zonsopgang, de nieuwe dag, 
nieuw leven = "de schoot" (lett. baarmoeder)

een herboren natie!
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3 Uw volk is gewillig 
in de dag van uw strijdmacht, 
in heilige eer; 
vanuit de schoot van de dageraad 
zal voor u de dauw van uw jeugd zijn.

"uw volk" =
= uw jeugd = een jong, herboren natie

wordt vergeleken met:
de dauw van de nieuwe dag >



Psalm 133

1 Een lied van de opgangen. Davidisch. 
Ziet, hoe goed, hoe liefelijk het is 
als broeders ook tezamen wonen.

(...)
3 het is als dauw van Hermon

die neerdaalt op de bergen van Sion. 
Want dáár bepaalt JAHWEH de zegen, 

leven tot de aeon.
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4 JAHWEH heeft gezworen 
en het zal Hem niet spijten: 
U bent priester tot in de aeon 
naar de orde van Melchizedek.
5 Mijn Heer is aan uw rechterhand.
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5 ... Hij doorboort koningen 
in de dag van zijn toorn.

NBG: verplettert
Psalm 2: stukslaan als pottenbakkerswerk
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5 Mijn Heer is aan uw rechterhand.
Hij doorboort koningen 
in de dag van zijn toorn.

zie Openb.6:17
beginnend na het zesde zegel
= de verschijning op de Olijfberg



Psalm 110

6 Hij zal recht verschaffen 
temidden van natiën, 
Hij vervult lichamen, 
Hij doorboort het hoofd van een immens land.

in het Hebreeuws twee woorden... >



Jesaja 2

4 En Hij zal richten tussen volk en volk
en rechtspreken over machtige natien. 

Dan zullen zij hun zwaarden 
tot ploegscharen omsmeden 

en hun speren tot snoeimessen; 
geen volk zal tegen een ander volk 

het zwaard opheffen, 
en zij zullen de oorlog niet meer leren.
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6 Hij zal recht verschaffen 
temidden van natiën, 
Hij vervult lichamen, 
Hij doorboort het hoofd van een immens land.

NBG51: "hij hoopt lijken op" - negatief
of positief (?):
hij verzadigt lichamen = verstrekt voedsel



Psalm 110

6 Hij zal recht verschaffen 
temidden van natiën, 
Hij vult ze met dode lichamen, 
Hij doorboort het hoofd van een immens land.

het Beest?
= de vorst van het laatste wereldrijk



Psalm 110

7 Hij zal uit de waterstroom onderweg drinken,
daarom heft hij het hoofd omhoog.

i.t.t. het hoofd van een immens land: 
doorboord

vanwaar het verschil?
hij drinkt onderweg uit de waterstroom

type van het levende Woord
maar ook letterlijk:
"levende wateren uit Jeruzalem"
Zach.14:8; Ezech.47


