Jos Douma, 18 januari 2009
Psalm 45

U BENT DE MOOISTE
VAN ALLE MENSEN
Psalmen van de koning (2)

Hoe klinkt Psalm 45 twee dagen voor de
inauguratie van Barack Obama (dinsdag
20 januari 2009)? Velen zijn diep onder
de indruk van deze charismatische leider
met zijn hoopvolle boodschap: ‘Yes, we
can!’ Er wordt in haast messiaanse
termen over hem gesproken: ‘Obama for
Messiah’. De Anderen zien in hem een
valse profeet, een gestalte van de
antichrist. Zo zien we rondom de
persoon van Obama reacties die gaan
van adoratie via nuchterheid en scepsis
tot vijandigheid.
Voor de koning
Psalm 45 is een uitbundig lied dat
overstroomt van adoratie voor de
koning. De Psalm is geschreven voor
koning Salomo die in het huwelijk treedt
met de dochter van de farao van Egypte
(1 Kon. 3:1; 9:16; 11:1). Ook het
opschrift is uitbundig, zoals past bij een
koninklijk lied. 1) Voor de koorleider: de
opperzangmeester van de ‘band’ van de
tempel krijgt dit lied aangereikt. 2) Op de
wijs van de lelies (ook: Ps. 69:1; 80:1):
een prachtige bloem; misschien wordt er
ook aan zessnarig instrument mee
bedoeld. 3) Van de Korachieten (ook: Ps
42-49; 84, 85, 87, 88; vgl. 1 Kron. 6:1617; 2 Kron. 20:19): levieten die een
speciale aanstelling hadden in de tempel
voor de lofzang. 4) Een kunstig lied: er is
zorg en creativiteit aan besteed; ook wel:
een leerdicht met onderwijzend karakter.
5) Een liefdeslied (of lied van de
‘geliefde’: Salomo heet ook Jedidja, ‘
lieveling van de HEER’ 2 Sam. 12:25):
deze psalm heeft dezelfde kenmerken als
het Hooglied (van Salomo) waarin ook
de liefde wordt bezongen. Het
bruiloftsfeest kleurt dit lied (dit motief
keert in het Nieuwe Testament terug: de
bruiloft van het lam, Opb. 19:7).
Intentie
In vers 2 maakt de dichter duidelijk dat
hij zijn hart laat spreken: dat is de bron
van goede (‘toffe’) woorden. Hier wellen
warme woorden op. Hij wil poëzie
maken: een kunstig gedicht om de

Ik zal uw naam bezingen,
geslacht na geslacht, alle
volken zullen u prijzen,
eeuwig en altijd.
Psalm 45:18

koning dat waard is. Geen nuchter
betoog, geen zakelijke uiteenzetting of
verstandelijk verhaal - de dichter is
geraakt in zijn binnenste van waaruit als
een fontein de woorden beginnen te
stromen. Dat sluit zorgvuldigheid niet
uit: er komt vakmanschap bij kijken. De
opbouw van de Psalm: (A) vers 3-10:
adoratie van de volmaaktheid van de
koning, (B) vers 11-16: aanspraak van de
koningsdochter, (C) aandacht voor de
eeuwige toekomst van de koning (1718).

2.

U bent de mooiste
De dichter is vol lof over de koning: hij
bewondert hem mateloos. Pure adoratie!
Het uiterlijk van de koning is
aantrekkelijk. De woorden van de
koning zijn vol liefde. De God van de
koning is vol zegen. De uitstraling van
de koning is zijn majesteit en glorie. De
strijd van de koning is voor waarheid,
deemoed en recht. De vijanden van de
koning worden verslagen. De troon van
de koning is voor eeuwig. De scepter
van de koning is er een van recht. Het
hart van de koning gaat uit naar
gerechtigheid. De zalving van de koning
is goddelijk en vol vreugde. De gewaden
van de koning ruiken heerlijk. De
muziek voor de koning brengt
blijdschap. De prinsessen rond de
koning stralen. De bruid van de koning
is getooid met goud. In alle opzichten is
de koning het waard om aanbeden en
bemind te worden!

3.

Jezus
Spurgeon zegt over deze psalm:
“Sommigen zien hier alleen maar
Salomo en de dochter van de farao - zij
zijn kortzichtig. Anderen zien zowel
Salomo als Christus - zij kijken dubbel.
Goed gefocuste geestelijke ogen zien
hier alleen Jezus!” Je moet inderdaad wel
(geestelijk) blind zijn als je hier niet een
schitterend portret van Jezus ziet! In
Hebreeën 1:8-9 wordt Psalm 45:7-8 dan
ook zonder meer op Jezus toegepast.
Psalm 45 is zo voor leerlingen van Jezus
een loflied, een uitbundige
aanbiddingspsalm waarmee we de
mateloze bewondering voor onze koning
mogen voeden en uitdrukken.
Lessen over het koninkrijk
1. Het koninkrijk van God is een
feest! Psalm 45 is een bijdrage voor
een uitbundig koninklijk feest. In
het onderwijs van Jezus over het
koninkrijk spelen feesten ook een
belangrijke rol (bv. Mat. 25:1-13;
Luc. 14:15-24; Luc. 15:24).

Het koninkrijk van God draait om
de glorie van Christus! Het
koninkrijk wordt daar zichtbaar en
ervaarbaar waar mensen een
mateloze adoratie voor Jezus
Christus als koning hebben. Maar
zijn er (ook in de kerk) geen andere
reacties zichtbaar: nuchterheid,
scepsis, vijandigheid? De
aantrekkelijkheid van Jezus
(‘mooiste van alle mensen’) is de
glorie van het koninkrijk (vgl. 1 Tes.
2:12: ‘Hij roept u tot zijn koninkrijk
en luister’).
Het koninkrijk van God is een
royale werkelijkheid! Een uitbundig
lied, een uitbundige maaltijd,
uitbundige muziek, uitbundige
genade - het koninkrijk van God
wordt niet door sobere zakelijkheid
en matige nuchterheid gekenmerkt,
maar door koninklijke royaliteit!

Voor een geloofsgesprek…
1.
2.

3.

4.

5.

Lees Psalm 45. Welke zinnen
spreken je het sterkst aan?
Wat vind jij van de uitbundige
adoratie die uit deze psalm
spreekt? Herken je die? Voel je
afstand?
Er zijn vier (en nog wel meer)
reacties mogelijk als de heerlijke
grootheid van Jezus wordt
aangewezen en aangeprezen:
adoratie, nuchterheid, scepsis en
vijandigheid. Probeer met elkaar
deze vier reacties te omschrijven.
Kom je ze alle vier tegen?
Wat leer je uit Hebreeën 1:1-9 over
de glorie van koning Christus
(betrek hierbij ook: Opb. 5-6 en 2
Kor. 3:18)?
Het koninkrijk van God is een
feest! Als we als kerk een feest
organiseren als afsluiting van een
half jaar rond het thema ‘Want van
u is het koninkrijk’ (op vrijdag 26
juni 2009), hoe zou dat feest er
dan uit moeten zien? Door welke
Bijbelgedeelten zou je je laten
inspireren?

www.josdouma.nl/koninkrijk

