Leidingdeel Psalmen - Schets 6
Verlangen naar…Zijn komst (Psalm 110)
A) Doel
1. Betekenis benoemen
Het verlangen van de gelovige naar Christus’ komst in zijn/haar hart en de wederkomst op de
wolken. De wederkomst waarbij er afgerekend zal worden met Zijn vijanden.
2. Actualiteit aangeven
De komst van de Heere Jezus in ons hart en leven is van levensbelang. Zonder Hem missen we het
doel waarvoor we geschapen zijn: God eren en loven met ons hele leven. Ons hele leven moet
gericht zijn op Hem, en zo ingericht zijn dat we klaar zijn voor de grote dag.
3. Christus centraal stellen
God wordt verheerlijkt in het leven van een zondaar als hij zijn schuld belijdt. Op de dag van de
wederkomst zal Christus in al Zijn heerlijkheid te zien zijn. Wie nu door het geloof met Christus
verbonden is, zal bij de wederkomst achter Hem aan de nieuwe aarde op mogen.
B) Achtergrondinformatie
Algemene informatie
Deze psalm is geschreven door David, hij spreekt hier over de priester-koning, iemand deze beide
ambten in zich verenigt. Melchizedek was een voorafschaduwing van deze persoon. Wij weten dat
het over niemand anders kan gaan dan over Christus. Deze psalm is een van de meest geciteerde
Oudtestamentische teksten in het Nieuwe Testament. Christenen zingen deze psalm om te vieren
hoe Christus bij Zijn opstanding het Davidische koningschap op Zich heeft genomen en nu de
heidenen onderwerpt, tot Hij terug zal komen op de wolken.
Toelichting bij de verzen
Vers 1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken…Hier gaat het over Hemelvaart. David leefde ver
voor Hemelvaartsdag. En toch spreekt hij alsof het al plaatsgevonden heeft. David profeteert geleid
door de Heilige Geest.
Vers 3 Uw volk zal zeer gewillig zijn…Één en al gewilligheid.
Vers 3 …heirkracht… Legerkracht
Vers 3 …in heilig sieraad… De mantel des heils, de klederen der gerechtigheid
Vers 3 …uit de baarmoeder des dageraads zal de dauw uwer jeugd zijn… Dit wijst op het werk van
de Heilige Geest (Johannes 3:5). Op het nieuwe leven dat door Hem gewerkt wordt.
Vers 4 Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek.
Melchizedek was koning van Salem, het latere Jeruzalem, ten tijde van Abram. Zie Genesis 14. Hij
was ook priester van de allerhoogste God. Het priesterschap naar orde van Aäron was erfelijk, van
vader op zoon. De ordening van Melchizedek was persoonlijk. Hij werd niet vervangen. Zo zal
Christus Zijn priesterschap niet vererven, maar Hij zal eeuwig priester zijn.

Vers 7 Hij zal op den weg uit de beek drinken… Op Zijn overwinningstocht zal Hij net als de mannen
van Gideon drinken om krachten te krijgen om definitief met de vijand af te rekenen (Richteren 7).
Dogmatische opmerkingen
Het gaat over de overwinning van Christus op de duivel en de zondige wereld. Aan het kruis riep
Christus: ‘Het is volbracht’. Toen heeft Hij de vijand overwonnen. Geestelijk gezien is Zijn Koninkrijk
nu onder ons. Verder is er echter weinig te zien van die overwinning, de wereld gaat nog door zoals
dat al eeuwen gaat en er zijn nog oorlogen en hongersnoden. Pas bij de wederkomst zal God Zijn
overwinning opeisen en zal Hij terugkomen met de heerlijkheid van een Koning. Ondertussen zal de
duivel proberen nog zoveel mogelijk kapot te maken en zoveel mogelijk mensen mee te nemen in
zijn val. God heeft Zijn Geest gegeven (Pinksteren) om hiertegen bestand te zijn en Hij laat het
evangelie nog verkondigen aan velen. Het is dus Gods genade dat Hij deze wereld nog zo laat en de
overwinning nog niet opeist; mensen kunnen nog tot geloof komen.
Suggesties voor verdieping
-

Bijbel: Hand. 2:34; Matt. 22;
Geloofsbelijdenis: NGB art. 37
Literatuur:
 Johannes Calvijn – Verklaring van de psalmen – De Groot Goudriaan, Kampen
 Dr. M. van Campen (red.) – Elke dag een psalm, bijbels dagboek – Boekencentrum
Uitgevers, Zoetermeer
 Ds. J.T. Doornenbal - Van Hem is mijn heil, overdenkingen over de psalmen – Den Hertog,
Houten
 Matthew Henry – Op U betrouw ik: dagboek over de Psalmen – Den Hertog, Houten
 Matthew Henry – Verklaring van het Oude Testament – De Banier, Utrecht
 D.M. Lloyd-Jones - Bij Uw altaren: Reflecties op de Psalmen - De Groot Goudriaan, Kampen
 J. Ridderbos - Korte Verklaring, Psalmen
 C. van Rijswijk - Mijn reislied, een dagboek voor jongeren van 12-15 jaar- Uitgeverij Gebr.
Koster, Barneveld
 C.H. Spurgeon - De Psalmen Davids – De Groot Goudriaan, Kampen
 Ds. R. van Kooten – De dingen die haast geschieden moeten

C) Suggesties voor de avondinvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht

Alternatieve startopdracht

Krantenartikelen
Idem
Neem een paar kranten mee en laat de jongeren
artikelen uitknippen waarvan ze denken dat het Kijk voor het gebruik van krantenartikelen op
te maken heeft met de wederkomst. Denk aan
www.lcj.nl/verwerkingplus16
de tekenen der tijden.
www.hhjo.nl/verwerkingplus16
Bespreek dit met elkaar. Waarom zien ze hier
wel of niet die tekenen in?
Zijn er niet altijd al rampen geweest?
Doe-opdracht
Gebruik de doe-opdracht uit de schets als
startopdracht.
Bijbel
Psalm 110, Gen. 14:18-20, Hebr. 7:1-4, 12-25

Bijbel
Psalm 110, Gen. 14:18-20, Hebr. 7:1-4, 12-25

Vragen
Laat deze vragen altijd aan de orde komen op de
verenigingsavond.
1. Over Wie gaat het in Ps.110:1, als er HEERE
en Heere staat?
2. Wat doet Melchizedek, volgens Gen. 14:1820?
3. Melchizek was koning én priester, Hebr. 7:1.
Wat zijn de taken van een koning en een
priester?
4. In Hebr. 7:24-25 gaat het over een andere
Koning-Priester. Wie? Wat wordt hier
gezegd over Zijn werk?

Vragen
Laat deze vragen altijd aan de orde komen op de
verenigingsavond.
1. Welke beloften geeft de HEERE in Ps. 110:3-5
aan de Priester-Koning?
2. Wat weet je van Melchizedek?
3. Wat betekent het dat Melchizedek geen
vader en moeder heeft? Welke vergelijking
wordt er gemaakt? (Hebr. 7:3)
4. Wat wordt er gezegd over het werk van de
Heere
Jezus,
in
vergelijking
met
Melchizedek? (Hebr. 7:12-25)

Keuzevragen
Vraag 1, 3, 4, 6
Doe-opdracht
Casus

Keuzevragen
Vraag 2, 3, 4, 5, 6,
Stellingen
Casus

Overige verwerking
Het Bijbelgedeelte wordt met een groepje
gelezen. Tijdens het lezen bedenkt elke jongere
welke tekst hem/haar het meest onduidelijk is.
Probeer met elkaar verschillende teksten helder
te krijgen. Maak gebruik van de kanttekeningen,
Leren en Leven van C. Cammeraat.

Overige verwerking
Het Bijbelgedeelte wordt met een groepje
gelezen. Tijdens het lezen bedenkt elke jongere
welke tekst hem/haar het meest onduidelijk is.
Probeer met elkaar verschillende teksten helder
te krijgen. Maak gebruik van de kanttekeningen,
Leren en Leven van C. Cammeraat.

Kanttekeningen
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16

Kanttekeningen
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16

D) Antwoorden en suggesties
1. a. God was voor David niet zomaar een God, maar hij spreekt over mijn Heere. Hij kende de
Heere persoonlijk en de Heere was ook tot heer over zijn leven.
b. Dat je God niet als Heere hebt, je leeft dan in het vijandelijke kamp, je hebt geen adres
waar je naar toe kan gaan. Je bent aan de verliezende hand!
2.

a. Nee, Gods overwinning is definitief.
b. Binnen en buiten de kerk kan hij nog heel veel kapot maken. Hij zal verdeeldheid proberen
te zaaien binnen de kerk, haat en ruzie. Hij zal de kerk van buitenaf aanvallen door vervolging.
Tegenwoordig is onverschilligheid een groot wapen van de duivel. Hij gebruikt muziek, drank,
drugs en een wereldse leefwijze allemaal om mensen maar bij Christus vandaan te houden.
c. Het christendom is gegroeid van een handvol mensen naar een grote wereldgodsdienst.
Mensen beleden de naam van Christus ook wanneer dat tot de dood leidde. De belangrijkste
bron om te weten van Christus’ overwinning is de Bijbel. In de wereld om ons heen kan het
soms wel lijken alsof Christus/God niet bestaat (oorlogen/rampen), we hebben de Schrift nodig
om daar steeds weer aan herinnerd te worden.

Doe-opdracht
a. Vrienden van God: Je kunt denken aan de vruchten van de Geest, hoe je bent naar anderen
toe. Betrek vooral de aspecten van het hart erbij. Ongelovige kunnen ook heel ‘goed’ in het
leven staan. Uit welk motief en in welk perspectief handelen de ‘vrienden van God’?
Vijanden van God: Uiteindelijk handelen vijanden van God vaak uit egoïstische motieven. Ze
zijn liefhebbers van zichzelf en de wereld en denken vooral aan het aardse genot.
b. Vrienden zullen delen in Zijn overwinning en met Hem op de nieuwe aarde voor eeuwig
mogen wonen. Vijanden zullen verliezen, God zal hen overwinnen en oordelen, ze zullen de
eeuwige pijn ingaan.

c. We worden geboren in het kamp van de satan. We zullen opnieuw geboren moeten worden
in het kamp van Christus, in de weg van geloof en bekering. De oude mens van de wereld en
de zonde moet gedood worden, de nieuwe mens, gevormd naar het beeld van Christus, moet
opstaan. De spanning tussen D-day en V-day vinden we dus ook in eigen hart. Ook als we bij
Christus horen doen we zo vaak nog zonden en leven vaak nog alsof we bij de duivel behoren.
3.

a. Heeft alle macht en heerschappij. Moet gediend en geëerd worden. Gaat voor in de oorlog,
biedt bescherming.
b. Treed op als middelaar tussen God en mens via de vastgestelde offers, spreekt de zegen uit.
c. Beide verenigen beide ambten in zich. Van Mechizédek weet men de afkomst niet, ook
Christus heeft geen begin en einde. Beide vallen buiten de gewone orde van priesters, niet uit
de stam van Levi, ook geen nakomeling van Aäron, zij werden Priester door Gods directe bevel.
d. Christus’ priesterschap is beter en hoger, omdat Hij de definitieve en volmaakte
Hogepriester is, na Hem geen anderen meer, in Hem is heel de priesterdienst vervuld.

4.

God de almachtige Vader
Jezus Christus
Zit aan de rechterhand
Om te oordelen
Gemeenschap der heiligen
Opstanding

5.

Nee, Gods volk dwaalt vaak af. De wil om God te dienen is dan weg, de oude mens is weer
duidelijk aanwezig. We zien dan meer op onszelf dan op Christus, we vergeten zo vaak dat Hij
als gewonnen heeft en we in alle zwakheid bij Hem kracht mogen vragen.
Voorbeelden: Petrus die zijn Meester verloochent, op dat moment dacht hij alleen aan zichzelf
en was hij niet ‘strijdend’, hij was bang voor de gevolgen. Lot koos in Sodom de makkelijkste
weg door er te blijven wonen, op die manier legde hij zijn strijdbijl neer. Dat leven in de wereld
kan je bij God vandaan brengen, je laat al snel je wapenrusting vallen. Gideon vroeg om een
teken (Richt. 6). Daniël is een voorbeeld van iemand die dat wel doet, hij deed niet mee met
het leven in Babel en bad driemaal per dag, God zegende dit en maakte dat hij standvastig
bleef.

6.

Nee, neutraal zijn kan niet want heel de wereld is door de satan gevallen en Christus maakt ook
aanspraak op heel deze wereld. We worden geboren in het kamp van de vijand, we zijn van
nature niet neutraal maar actief tegen God.

vs. 1 (HEERE), vs. 2 (machtige scepter)
vs. 1 ‘mijn Heere’
vs. 1
vs. 5 en verder (de dag van Zijn toorn)
vs. 3
algemeen: Christus zal overwinnen

Casus ‘Vriend of vijand’.
Deze casus wil de nadruk leggen op het leven van dankbaarheid. Als je Christus kent moet je
alles in het leven gebruiken om Hem te dienen, anders dien je alsnog de duivel.

Het wijst er ook op wat voor een vreemde status je eigenlijk heb als je Christus nog niet kent en
toch in deze wereld leeft. Je krijgt veel van God, maar gebruikt het tegen Hem. Het is grote
genade van God dat we al die dingen krijgen, maar het maakt ons wel verantwoordelijk om die
zaken goed te gebruiken.
E) Extra voorbereiding
- Kranten, scharen meenemen
- Kanttekeningen en Bijbelverklaringen

