10 maart 2019
Zoetermeer

Psalm 110 - de structuur
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.
1

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.
4
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tijdlijn in Psalm 110
110:1

Davids zoon
op aarde
JAHWEH spreekt Davids Heer
(de Messias) op aarde aan:
"zit aan mijn rechterhand"

tijdlijn in Psalm 110
110:1 & 4

110:1

gezeten aan Gods
rechterhand
(in de hemel)

Davids zoon
op aarde
Davids Heer wacht (totdat zijn
vijanden worden gesteld tot een
voetbank voor zijn voeten)
ondertussen: Priester naar de
orde van Melchizedek

tijdlijn in Psalm 110
110:1 & 4

110:1

110:2,3 & 5-7

gezeten aan Gods
rechterhand
(in de hemel)

Davids zoon
op aarde

regerend
in Sion

alle vijanden
aan zich
onderschikkend

als Koning-Priester regerend
vanuit Sion
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JAHWEH heeft gezworen
en het zal Hem niet spijten:
U bent priester tot in de aeon
naar de orde van Melchizedek.
4

slecht 4x in de Hebreeuwse Bijbel:
▪ Genesis 22:16-18
➢ op grond van het offer van de
zoon, zegen vóór en dóór
Abrahams zaad
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slecht 4x in de Hebreeuwse Bijbel:
▪ Genesis 22:16-18
▪ Psalm 95:11
➢ niet anders dan door gelóóf ingaan
in het land en Gods rust
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4

slecht 4x in de Hebreeuwse Bijbel:
▪ Genesis 22:16-18
▪ Psalm 95:11
▪ Psalm 110:4
➢ = bovenstaande tekst
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slecht 4x in de Hebreeuwse Bijbel:
▪ Genesis 22:16-18
▪ Psalm 95:11
▪ Psalm 110:4
▪ Jesaja 45:23
➢ elke knie zal buigen en alle tong zal
getuigen van JAHWEH!
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JAHWEH heeft gezworen
en het zal Hem niet spijten:
U bent priester tot in de aeon
naar de orde van Melchizedek.
4

want...>

Numeri 23
19

God is geen man dat Hij liegen zou
of een mensenzoon
dat Hij spijt zou hebben.
Zou Hij zeggen en niet doen?
Of spreken en niet volbrengen?
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niet alleen koning te Sion
maar ook en eerst (!) priester
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zie Genesis 14:18-20 >

Genesis 14
18

En Melchizedek, koning van Salem
bracht voort brood en wijn.
Hij nu was priester
van God de Allerhoogste.
een andere naam voor Jeruzalem
Ps.76:3

Genesis 14
18

En Melchizedek, koning van Salem
bracht voort brood en wijn.
Hij nu was priester
van God de Allerhoogste.
type van "leven en overvloed"

Genesis 14
18

En Melchizedek, koning van Salem
bracht voort brood en wijn.
Hij nu was priester
van God de Allerhoogste.

koning én priester
onder de wet een onmogelijke combinatie
geen vermelding van geslachtsregister,
vader en moeder, leeftijd, sterfjaar, etc.

Genesis 14
18

En Melchizedek, koning van Salem
bracht voort brood en wijn.
Hij nu was priester
van God de Allerhoogste.

term die verwijst naar overwinning op
de vijanden en triomf; Ps.47:2; Ps.97:9

Genesis 14
18

19

En Melchizedek, koning van Salem
bracht voort brood en wijn.
Hij nu was priester
van God de Allerhoogste.
En hij (= Melchizedek) zegende hem
en zei: gezegend zij Abram
door God de Allerhoogste,
Eigenaar van hemel en aarde!

Hebr.7:7
Nu is het onwedersprekelijk, dat het
mindere door het meerdere wordt gezegend.

Genesis 14
En Melchizedek, koning van Salem
bracht voort brood en wijn.
Hij nu was priester
van God de Allerhoogste.
19 En hij zegende hem
en zei: gezegend zij Abram
door God de Allerhoogste,
Eigenaar van hemel en aarde!
20 En gezegend zij God de Allerhoogste
die uw benauwers beschermt in uw hand
en hij (=Abram) gaf hem een tiende van alles.
18

Hebreeën 7:4
Aanschouwt, nu hoe groot deze is, aan wie
Abraham, de aartsvader, een tiende heeft
gegeven vanuit de beste dingen van de buit.

Hebreeën 5
5

Zo verheerlijkte ook Christus niet zichzelf
om hogepriester te worden
maar Hij die tot hem sprak:
"mijn Zoon ben je,
Ik heb je vandaag verwekt",
in Psalm 2:7

Hebreeën 5
5

Zo verheerlijkte ook Christus niet zichzelf
om hogepriester te worden
maar Hij die tot hem sprak:
"mijn Zoon ben je,
Ik heb je vandaag verwekt",
6 zoals hij ook op een andere plaats zegt:
"Jij bent priester tot in de aeon,
naar de ordening van Melchizedek".
in Psalm 110:4

Hebreeën 5
... aangesproken door God als "hogepriester
naar de ordening van Melchizedek",
11 omtrent wie wij menig woord
[te wijden hebben]
maar het is moeilijk uit te leggen
omdat jullie traag zijn geworden in het horen.

10

= Melchizedek

Hebreeën 7
En het is nog veel duidelijker
als naar de gelijkenis van Melchizedek
een andere priester opstaat,
16 die dit niet is geworden
naar een wet van een vleselijk voorschrift
maar naar het vermogen
van onvernietigbaar leven.
17 Want van hem wordt getuigd:
"u bent priester tot in de aeon,
naar de ordening van Melchizedek".
15

Hebreeën 6
Opdat door twee onveranderlijke zaken
(waarin het voor God onmogelijk is te liegen)
wij de toevlucht nemen
om de voorliggende hoop te grijpen,
een sterke aanmoediging zouden hebben.
18
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19 Haar hebben wij als een anker van de ziel,
zeker en bovendien bevestigd,
en binnenkomend tot in
het binnenste van het gordijn,
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zeker en bovendien bevestigd,
en binnenkomend tot in
het binnenste van het gordijn,
20 waar Jezus als voorloper
ten behoeve van ons binnenkwam,
naar de ordening van Melchizedek
hogepriester geworden tot in de aeon.
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