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Intocht met de Koning der ere

Psalm 24
Als de aarde de HERE zal toebehoren in het komende
Vrederijk, dan rijst de vraag: “Wie mag de berg des
HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige
stede?” (vs. 3). We bemerken dat de deur voor allen
openstaat, die net zoals Jakob de nabijheid van de
HERE zoeken en naar Hem vragen; hoewel de zegen en
de aanneming in genade van God uitgaat, die hun heil
is. Dit is het deel van allen die gereinigd zijn om God
te kunnen zoeken, die Jakob heeft gezegend. Hun
karakter wordt beschreven in de verzen 4 tot en met 6.
Ieder die dat karakter bezit, heeft toegang tot de heilige
berg van de HERE. Christus Zelf gaat hier de stad van
God binnen als de HERE der heerscharen.
Psalm 24 besluit de reeks van psalmen die spreken over
de vereniging van Christus met de heiligen, de
heerlijken die op de aarde zijn (Ps. 16:3). Wij hebben
er Christus gezien op Zijn weg met de heiligen;
Christus in de weg van de gerechtigheid te midden van
een boze wereld; de lijdende Christus, het centrum van
de geschiedenis van Gods volk, het voorwerp van Gods
liefde als Hij Zich vereenzelvigt met Israël; Christus
die lijdt als Getuige van de waarheid, op Wie de
gedachten en genegenheden van het overblijfsel gericht
zijn; Christus die lijdt als Degene die van God verlaten
is; Christus die het pad van de schapen volgt en zo de
zorg van de HERE openbaart, hoewel Hijzelf de goede
Herder is (Ps. 23; Joh. 10). Ten slotte Christus die als
de overwinnende Koning der ere binnentrekt, als de
HERE der heerscharen, samen met hen die het
karaktertrekken van Jakob hebben en van Jakobs God.
Hoewel de Heer hierin een Voorbeeld voor ons is en
wij Hem zo vanuit vele oogpunten mogen zien, wordt
onze godsvrucht het meest geoefend door op Hem te
zien als de ware Mens, die Zijn weg ging voor onze
ogen. Onze liefde wordt het meest aangetrokken door
het beschouwen van Zijn wandel op aarde.
In de volgende psalmen vinden wij opnieuw de
gedachten en gevoelens van het overblijfsel, dat de
beproevingen van de eindtijd ondergaat in

overeenstemming met de positie die Christus als Mens
ook heeft ingenomen op aarde. Maar wij zullen daaruit
een grotere les voor ons hart ontvangen in een weg van
beproeving. Onze weg blijft dat kenmerk van
beproeving houden, zolang het kwaad op aarde heerst.
Als we een laatste blik werpen op de voorgaande
psalmen, kunnen we een voortgaande ontwikkeling
opmerken. Psalm 3 tot 7 bevatten de algemene
beginselen die kenmerkend zijn voor de situatie dat de
gerechtigheid die door het oordeel tot stand zal komen,
nog niet heerst. Dat is gegrond op de grote beginselen
van de eerste twee psalmen: (1) de rechtvaardige te
midden van de bozen, terwijl het oordeel nog wacht;
(2) de raadsbesluiten van God betreffende de Messias
aangekondigd, maar nog niet vervuld. Psalm 8, 9 en 10
bevatten de gebeurtenissen betreffende het Joodse volk
in het land in de laatste dagen. Daarna vinden wij in
psalm 11 tot 15 de betrekkingen, het oordeel en de
beginselen van het gelovig overblijfsel, dat op de HERE
ziet in deze toestand. Ten slotte openbaren de psalmen
16 tot 24 de complete positie van Christus ten aanzien
van Israël. Hij wordt geïntroduceerd te midden van dit
volk, en wij zien ook de gevolgen hiervan.
Wij zullen in de volgende psalmen opmerkelijke
bijzonderheden van die ervaringen en oefeningen van
de heiligen in de laatste dagen vinden. Deze oefeningen
zijn noodzakelijkerwijs gegrond op de komst en het
offer van Christus. Ik bedoel daarmee niet te zeggen,
dat de heiligen van toen een helder inzicht hadden in
het offer van Christus en dat de uitdrukkingen in de
psalmen dit veronderstellen; en evenmin dat ze passend
zijn voor iemand die is vrijgemaakt van de zonde.
Maar zulke oefeningen kunnen niet plaats hebben
zonder de komst en het offer van Christus. De Heilige
Geest zal in het overblijfsel werkzaam zijn, zoals in
iedere gelovige, om deze beide dingen op een volledige
wijze toe te passen op de harten.
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