Jos Douma, 11 januari 2009
Psalm 2

IKZELF HEB MIJN
KONING GEZALFD
Psalmen van de koning (1)

Het evangelie van Jezus luidt als volgt
(Mar. 1:15): ‘Het koninkrijk is nabij!’
Voor het volk dat naar Jezus luistert, is
de nabijheid van het koninkrijk het
nieuwe element, want er leefden al
duidelijke verwachtingen rond het
koninkrijk zelf. Het Oude Testament is
namelijk vol van de boodschap dat God
koning is en koning zal worden. Als we
ons verdiepen in het koninkrijk, is het
dus zinvol om in het Oude Testament te
beginnen.
Openingspsalmen
“De Psalmen wekken mijn honger en
dorst naar gerechtigheid op. Ze
inspireren mij om maximaal mens te
zijn. Met de psalmen sta ik in een rijke
traditie - de traditie van Israël. En
daarmee in een rijk perspectief - het
perspectief van het Koninkrijk. Je leven
lang kun je ermee voort” (Hans Bouma).
Bijna alle andere psalmen hebben een
opschrift, Psalm 1 en 2 niet: zij vormen
samen het opschrift boven het
Psalmenboek.
Psalm 1 en Psalm 2
Psalm 1 begint met een zaligspreking,
Psalm 2 eindigt ermee. Psalm 1 leidt de
persoonlijke binnenkamer in, Psalm 2
voert ons naar de publieke samenleving.
Psalm 1 bezingt de wet van de Heer,
Psalm 2 het koningschap van de Heer.
Zo zeggen deze psalmen samen: maak
van het persoonlijke en het publieke, van
privacy en politiek geen gescheiden
circuits. Verbind ze met elkaar in gebed
voor het gelaat van de Heer. Zo is ook
het koninkrijk van God zowel een
persoonlijke als een publieke zaak.
Kerken lopen het gevaar te eenzijdig op
het persoonlijke (mijn rechtvaardiging
door het geloof en mijn plekje in de
hemel) gericht te zijn en te weinig op de
vernieuwende kracht van Gods
koninkrijk voor deze wereld.

Dit was wat Jezus zei: ‘De
tijd is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en hecht
geloof aan dit goede
nieuws.’
Marcus 1:15

Psalm van de koning
Psalm 2 is er een van een groot aantal
psalmen over het koningschap (zie ook
de psalmen 18, 20, 21, 45, 72, 93, 95-99,
110). Psalm 2 zou gebruikt kunnen zijn
bij de troonsbestijging van een nieuwe
koning. Juist zo’n moment van
troonswisseling kon door vijandige
volken aangegrepen worden om in
opstand te komen. De dichter van dit
lied spreekt door deze psalm een
diepgaande bewondering uit voor de
verhevenheid van de enige ware koning:
God die HEER die zelf zijn gezalfde
aanwijst, die op zijn beurt niets anders
wil dan de hemelse koning dienen. Psalm
2 voor vandaag betekent: temidden van
het woelen van de volken vooral ons
richten op de aanbidding van de Heer als
koning en diepgaand geïnteresseerd
raken in zijn koninkrijk, zijn plan, zijn
toekomst, zijn manier van regeren: ‘niet
door kracht noch geweld, maar door
mijn Geest! zegt de HEER van de
hemelse machte’ (Zach 4:6; vgl. ook
Mat. 5:3-12).
De psalm gelezen
(vers 1-3) De koningen en
machthebbers komen in verzet. Hun
rumoer (letterlijk ‘gemompel’, zelfde
woord als ‘overdenken’ in Ps. 1:2) leidt
tot niets. Ze voelen zich bedreigd door
de K/koning. In het NT wordt dit
toegepast op Jezus: Handelingen 4:23-31
(hier wordt een prachtig beeld van het
koninkrijk getekend).
(vers 4-6) De HEER reageert met
lachen en spotten (onweergerommel) en
met woede en toorn (donderslagen en
bliksemflitsen). Hij heeft zelf zijn koning
gezalfd! In het NT wordt dit direct op
Jezus als de messias toegepast
(Hand.13:33). De Sion is het symbool
van Gods koningschap op aarde: het is
de plaats waar hemel en aarde elkaar
ontmoeten (vgl. Heb 12:22-24), de
heilige berg die ons voortdurend
herinnert aan de heerschappij van de
Heer.
(vers 7-9) De koning (‘zoon van God’)
spreekt: hij is zeker van zijn goddelijke
zalving en van de macht die hij daarmee
heeft gekregen. Hij vertrouwt op de
HEER. Ook deze woorden worden in
het NT op Jezus toegepast (Heb. 1:5;
5:5).
(10-12) De koningen en wereldleiders
worden opgroepen tot eerbied en ontzag
voor de Heer en speciaal voor zijn
gezalfde. ‘Kus de zoon’: een teken van
onderwerping aan de voeten van de
koning. De zaligspreking voor de
enkeling (Ps. 1:1) wordt hier aangevuld

met een zaligspreking voor allen (Ps.
2:12): Gods wet overdenken en schuilen
bij de koning van God, dat is de essentie
van het koninkrijksleven.
Lessen over het koninkrijk
1. Het koninkrijk van God is hier op
aarde temidden van andere
(vijandige) koninkrijken! Letterlijk
zien we dat in (wereld)machten die
elkaar naar het leven staan.
Geestelijk is er het anti-rijk van de
satan (Ef. 6:10-12).
2. Het koninkrijk van God heeft een
koning die ontzag verdient: de
messias, Jezus Christus! Aan zijn
voeten is de hoogste plaats! Zijn
ook huiveringwekkende en toch
ook liefdevolle grootheid vraagt om
bewondering (de glorie van
Christus als koning).
3. Het koninkrijk van God is ook een
schuilplaats! Wie veilig en heilig wil
leven, in het spoor van Psalm 1, zal
bij de Heer een schuilplaats vinden,
waar zijn toorn je niet zal bereiken
vanwege het kruis van de gezalfde.

Voor een geloofsgesprek…
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4.

5.

Lees Psalm 1 en 2. Wat valt je het
meeste op? Praat door over de
overeenkomsten en verschillen
tussen de Psalmen.
Psalm 2 richt onze blik op de
wereld om ons heen, de wereld
van machthebbers en koningen.
Aan welke actuele gebeurtenissen
in de wereld denk je in dit
verband?
Psalm 2 richt onze blik op de
koning van het koninkrijk van God.
Hoe zie jij dat koninkrijk? Ben je
ermee vertrouwd, of is het een
nieuwe wereld voor je? Wil je deze
wereld beter leren kennen? Wil je
de koning beter leren kennen?
Maak samen ook een meer
geestelijke vertaalslag van het
woeden en het rumoer van de
machten naar de werkelijkheid van
het anti-rijk van de duivel. Herken
je dat anti-rijk in jouw leven?
Hoe kunnen we elkaar vanuit
Psalm 2 helpen om te groeien in
het koninkrijksleven? Geef daarbij
aandacht aan a) de lach van God,
b) de kus voor de zoon, c) het
schuilen bij de Heer.
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