Jos Douma, 25 januari 2009
Psalm 72

LEVE DE KONING!
Psalmen van de koning (3)

Net als Psalm 45 bevat Psalm 72 een
overvloedige (‘abundante’) lofprijzing
voor de koning. Om die reden wordt
ook wel gesproken over het
‘hyperbolische’ karakter van deze Psalm:
de dichter ‘overdrijft’, hij schetst een
idealistisch beeld van de koning. Deze
overdrijving zet ons aan om te denken
aan een diepere realiteit: het gaat in deze
psalm (die ons helpt bij het ons eigen
maken van een alledaagse christelijke
spiritualiteit) uiteindelijke om de ene
echte volmaakte koning van Gods
koninkrijk. Leve die koning! ‘Hij is
machtig, hij is krachtig, hij is prachtig en
waarachtig, hij is machtig, Jezus de
Heer.’
Zijn machtige recht
Rick Warren bad voor president Barack
Obama om ‘de wijsheid om ons te leiden
met nederigheid, de moed om ons te
leiden met integriteit en de compassie
om ons te leiden met generositeit’. In
Psalm 72 wordt allereerst gebeden om
wetten en om recht! De beschrijving van
het koningschap wordt hier sterk door
gestempeld. Het koninkrijk is niet alleen
maar of allereerst een zaak van het hart,
een geestelijke werkelijkheid (dat ook),
maar vooral een zaak van bestrijding van
armoede, opkomen voor zwakken,
bevrijding van wie om hulp roepen. Dat
is ook wat je voluit ziet bij Jezus: zie zijn
missie in Lucas 4:18-19 en zijn
beschrijving in Jesaja 11:1-10.
Veel christenen leven met een vertekend
beeld van het koninkrijk: dat is geestelijk
en dat is voor later in de hemel. Maar bij
het koninkrijk gaat het er niet om dat er
zoveel mogelijk mensen in de hemel
komen, maar dat er zoveel mogelijk
hemel in de mensen komt!
In dat koninkrijk spelen wetten dus ook
een centrale rol: wetten zijn niet
allereerst regels waaraan je je hebt te
houden (met als gevolg dat mensen

De geest van de HEER zal
op hem rusten: een geest
van wijsheid en inzicht, een
geest van kracht en
verstandig beleid, een geest
van kennis en ontzag voor
de HEER.
Jesaja 11:2

denken dat gelovigen vooral van alles
niet mogen), maar concrete vormgeving
van de weg die God ons wijst. Hierin
moeten we de lof op de wet van Psalm
119 horen doorklinken. Ten diepste gaat
het in die wet (thora) om concrete
rechtvaardigheid en barmhartigheid van
binnenuit: nederigheid, integriteit en
generositeit.
De kerk is bedoeld als een teken of een
voorhoede van Gods gekomen en
komende koninkrijk. In hoeverre is
realiteit wat er beschreven staat in vers
12 en 13: ‘Wij zullen bevrijden wie arm
is en om hulp roept, wie zwak is en wie
geen helper heeft. Wij ontfermen ons
over weerlozen en armen, wie arm is,
redden wij het leven’?
Zijn krachtige zegen
Psalm 72 spreekt over de zegen die de
koning onophoudelijk wordt toe
gebeden (vers 15). Het is de zegen van
God, want het is een koning bij de gratie
Gods. ‘Zo helpe mij God!’ Een koning
die tot zegen is (vers 6,7,16) doet niets
anders dan de zegen van God zichtbaar
en ervaarbaar maken. God zegent de
koning opdat hij een bron van zegen
wordt. Zegen is ten diepste (vgl. Num.
6:22-24): dat God er zelf bij is, dat hij
stralend naar ons kijkt en dat het
daardoor licht wordt in ons leven.
Zijn prachtige naam
Net als in Psalm 45 draait het ook in
Psalm 72 om de naam (vers 17): de
eeuwige naam, de luisterrijke naam van
de HEER. Het derde gebod ‘misbruik de
naam van de HEER niet’ is een typisch
koninkrijksgebod. De eerste bede is een
typisch koninkrijksgebed: ‘laat uw naam
geheiligd worden’. Alle aardse namen
zijn voorbijgaand, tijdelijk. De hemelse
naam is eeuwig. Vers 18-19, als afsluiting
van boek 2 van de Psalmen (42-72)
onderstrepen dit nog eens: ‘Geprezen zij
zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge
zijn luister heel de aarde vervullen.’
Lessen over het koninkrijk
1. Het koninkrijk van God is een rijk
van recht en gerechtigheid.
Koninkrijksleven houdt in dat
kinderen van God onrecht
bestrijden, barmhartigheid betonen,
opkomen voor zwakken en
verdrukten en armen. Nu wordt
ook duidelijk waarom Jezus dat
deed: op zoek gaan naar de mensen
in de marge.
2. Het koninkrijk van God is vol
zegen: leven onder de ene koning is
een leven vol beloften. ‘Gezegend

3.

de God en Vader van onze Heer
Jezus Christus die ons in de
hemelsferen, in Christus, met
talrijke geestelijke zegeningen heeft
gezegend’ (Ef. 1:3).
Het koninkrijk van God is daar
waar de ene glorierijke naam
geloofd wordt: geloven én loven!
De ene naam is die van Jezus (Fil.
2:9-11), de koning. Is Jezus koning
over alle aspecten van je leven?
Daarin groeien kan door zijn naam
bovenmate te bewonderen (2 Kor.
3:18).

Voor een geloofsgesprek…
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Lees Psalm 72. Welk vers vind je
het mooist?
Hoe zie jij ‘de wetten van God’?
Als knellende regels of als
wegwijzers voor het
koninkrijksleven? Waaruit blijkt dat
in jouw leven?
In het koninkrijk van God nemen
gerechtigheid en barmhartigheid
een cruciale plaats in. Hoe moet
dat in ons gemeenteleven
praktisch uitgewerkt worden? Zijn
wij als kerk (teken van het
koninkrijk) voldoende gericht op
een rechtvaardige samenleving?
Bespreek samen wat ‘zegen’
betekent. Lees daarbij ook Efeziërs
1:3.
Hoe maak jij in je leven de naam
van de Heer groot? Ken je zijn
naam, zijn namen (koning, lam,
Heer, wijnstok, raadsman,rots etc.)
echt? Weet je wat ze betekenen
voor je leven met God?
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