3 maart 2019
Den Haag

inversie-structuur van de psalm
oproep van de
natiën:
tegen JAHWEH
en zijn Gezalfde

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 de bepaling 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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inversie-structuur van de psalm
oproep van de
natiën:
tegen JAHWEH
en zijn Gezalfde

het antwoord
van JAHWEH:
zijn Zoon

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 de bepaling 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!
1

inversie-structuur van de psalm
oproep van de
natiën:
tegen JAHWEH
en zijn Gezalfde

het antwoord
van JAHWEH:
zijn Zoon

oproep aan de
natiën:
vóór JAHWEH
en zijn Gezalfde

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 de bepaling 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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de vorige keer:
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 de bepaling 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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de volgende keer:
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 de bepaling 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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vandaag:
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 de bepaling 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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Psalm 2

Ik verhaal van de bepaling van JAHWEH:
Hij sprak tot mij:
Mijn Zoon ben je,
vandaag heb ik je verwekt.
7

= de Gezalfde (:2)
en de koning van Sion (:6)

Psalm 2

Ik verhaal van de bepaling van JAHWEH:
Hij sprak tot mij:
Mijn Zoon ben je,
vandaag heb ik je verwekt.
7

want zoonstelling is het officieel
aanwijzen van de erfgenaam
zoon = erfgenaam (Gal.4:7)
= lotbezitter
(van wat God te geven heeft)

Psalm 2

Ik verhaal van de bepaling van JAHWEH:
Hij sprak tot mij:
Mijn Zoon ben je,
vandaag heb ik je verwekt.
7

want door God zelf verwekt >

Lucas 1

Maria nu zei tot de boodschapper:
hoe zal dit zijn,
omdat ik geen man beken?
35 En de boodschapper antwoordde
en zei tot haar:
heilige geest zal op jou komen
en kracht van de Allerhoogste
zal jou overschaduwen.
En DAAROM zal het heilige
dat verwekt wordt
Zoon van God worden genoemd.
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niet: 'God de Zoon'
maar: de Zoon van God!
"de eniggeboren Zoon van God"

Psalm 2

Ik verhaal van de bepaling van JAHWEH:
Hij sprak tot mij:
Mijn Zoon ben je,
vandaag heb ik je verwekt.
7

zoals werd getuigd bij Jezus' doop en
bij zijn verheerlijking op de berg >

Matteüs 3
16

17

Terstond nadat Jezus gedoopt was,
steeg Hij op uit het water.
En zie, de hemelen openden zich,
en hij zag de Geest Gods
nederdalen als een duif
en op Hem komen.
En zie, een stem uit de hemelen zeide:
Deze is mijn Zoon,
de geliefde,
in wie Ik mijn welbehagen heb.
= beeld van opstanding

Matteüs 3
16

17

Terstond nadat Jezus gedoopt was,
steeg Hij op uit het water.
En zie, de hemelen openden zich,
en hij zag de Geest Gods
nederdalen als een duif
en op Hem komen.
En zie, een stem uit de hemelen zeide:
Deze is mijn Zoon,
de geliefde,
in wie Ik mijn welbehagen heb.

= zijn zalving - de Messias, de Christus
Hand.10:38

Matteüs 3
16

17

Terstond nadat Jezus gedoopt was,
steeg Hij op uit het water.
En zie, de hemelen openden zich,
en hij zag de Geest Gods
nederdalen als een duif
en op Hem komen.
En zie, een stem uit de hemelen zeide:
Deze is mijn Zoon,
de geliefde,
in wie Ik mijn welbehagen heb.
= in het Hebreeuws 'David'!

Matteüs 17
(de verheerlijking op de berg, "na zes dagen")
... zie, daar overschaduwde hen
een lichtende wolk,
en zie, een stem uit de wolk zeide:
Deze is mijn Zoon,
de geliefde,
in wie Ik mijn welbehagen heb;
hoort naar Hem!
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Psalm 2

Ik verhaal van de bepaling van JAHWEH:
Hij sprak tot mij:
Mijn Zoon ben je,
vandaag heb ik je verwekt.
7

??? sprak God zijn Zoon aan op de dag
van zijn geboorte?
maar hoe kan de Zoon daarvan
verhalen? Hij was nog een baby...?!

Handelingen 13

... wij evangeliseren jullie
dat de belofte
die aan de vaderen geschiedde,
33 dat God deze volledig heeft vervuld
aan hun kinderen,
door Jezus TE DOEN OPSTAAN,
zoals ook in de tweede psalm staat geschreven:
je bent mijn Zoon,
vandaag heb Ik je VERWEKT.
32

eerst verwekt uit Maria
later verwekt uit de doden!

Romeinen 1

Paulus, slaaf van Christus Jezus,
geroepen, afgevaardigd,
afgezonderd voor het goede bericht van God,
2 dat hij tevoren beloofde
door zijn profeten
in heilige geschriften,
3 aangaande zijn Zoon,
die ontstond vanuit zaad van David
naar het vlees,
4 die wordt bepaald
Zoon van God te zijn in kracht,
naar geest van heiligheid,
vanuit opstanding van doden,
Jezus Christus, onze Heer.
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