
17 februari 2019
Den Haag





1 Waarom woelen natiën en mompelen volken ijdelheid?
2 Koningen van de aarde en machthebbers spannen 
samen tegen JAHWEH en zijn Gezalfde.
3 Wij scheuren hun banden los en werpen hun touwen 
van ons!

4 Die in de hemel zetelt lacht en mijn Heer spot met 
hen.
5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn en in zijn 
verhitting verschrikt Hij hen.
6 Ikzelf wijd mijn koning over Sion, mijn heilige 
berg. 
7 Ik verhaal van het besluit van JAHWEH: Hij sprak 
tot mij: Mijn Zoon ben je, vandaag heb ik je 
verwekt.
8 Vraag van Mij en Ik geef jou natiën tot je lotbezit, 
de einden van de aarde tot je bezitting.
9 Je zult hen vermorzelen met een ijzeren knots, als 
pottenbakkerswerk zul je hen verbrijzelen.

10 En nu koningen, weest verstandig, richters van de 
aarde laat je gezeggen.
11 Dient JAHWEH in vreze en jubelt uitbundig in 
siddering. 
12 Kust de Zoon opdat hij niet zal toornen en jullie 
onderweg vergaan. Want spoedig zal zijn toorn doen 
verteren. Gelukkig allen die toevlucht nemen bij Hem!
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• en de vestiging van diens Koninkrijk wereldwijd! 
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Psalm 2

2 Koningen van de aarde en machthebbers 
spannen samen 
tegen JAHWEH en zijn Gezalfde.

internationale samenzwering:
de natiën verzamelen zich tegen de 
inmiddels regerende Messias in Jeruzalem >
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grote verdrukking oordelen over de natiën 

zeven bazuinen
zeven schalen 

zeven zegels

zie ook: Openb.16:14; 17:14; 19:15   
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3 Wij scheuren hun banden los
en werpen hun touwen van ons!

men weigert 'vazalstaten' te zijn van 
Israëls God en diens koning; 

dat Koninkrijk is inmiddels een 
onloochenbare realiteit!
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Hebr. 'jitschak' 
- Izaäk (de zoon van de belofte!)
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4 Die in de hemel zetelt lacht
en mijn Heer spot met hen.

geen ontzag of eerbied voor de 'wijsheid' 
en beraadslagingen van de wereld  
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5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn
en in zijn verhitting verschrikt Hij hen.

dán - niet vandaag!
voor alles onder de hemel een 
bestemde tijd (Prediker 3) 
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5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn
en in zijn verhitting verschrikt Hij hen.

woede, gramschap:
beschrijft niet Gods gevoelens
maar zijn heftige operaties (daden) 
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6 Ikzelf wijd mijn koning over Sion, 
mijn heilige berg. 

lett. plengen als een drankoffer 
= een feestelijke wijding
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de stad die GOD verkoren heeft
Jes.2:3; Ps.110:2; Ps.132:12; 133:3; etc.




