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Psalm 22

“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten,
verre zijnde van Mijn verlossing, van de woorden Mijns brullens?

Psalm 22:2

Ad Leeuwenhage
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1. Een Psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijéleth hasscháchar.
2. Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van Mijn verlossing, van de 

woorden Mijns brullens?
3. Mijn God, ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb geen stilte.
4. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls.
5. Op U hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben vertrouwd en Gij hebt hen uitgeholpen.
6. Tot U hebben zij geroepen en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd 

geworden.
7. Maar Ik ben een Worm en geen Man, een smaad van mensen en veracht van het volk.
8. Allen die Mij zien, bespotten Mij; zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende:
9. Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uitredde, dewijl Hij lust aan Hem heeft.
10. Gij zijt het immers, Die mij uit den buik hebt uitgetogen; Die mij hebt doen vertrouwen, zijnde 

aan mijner moeders borsten.
11. Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God.
12. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij; want er is geen helper.
13. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij omringd.
14. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw.
15. Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden; mijn hart is 

als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands.
16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt 

mij in het stof des doods.
17. Want honden hebben Mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft Mij omgeven; 

zij hebben Mijn handen en Mijn voeten doorgraven.
18. Al Mijn beenderen zou Ik kunnen tellen; zij schouwen het aan, zij zien op Mij.
19. Zij delen Mijn klederen onder zich en werpen het lot over Mijn gewaad.
20. Maar Gij, HEERE, wees niet verre; Mijn Sterkte, haast u tot Mijn hulp.
21. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds.
22. Verlos mij uit des leeuwen muil, en verhoor mij van de hoornen des eenhoorns.
23. Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal Ik U prijzen.
24. Gij, die den HEERE vreest, prijst Hem; al gij zaad Jakobs, vereert Hem; en ontziet u voor 

Hem, al gij zaad Israëls.
25. Want Hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aange-

zicht voor hem verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem riep.
26. Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid 

dergenen, die Hem vrezen.
27. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem 

zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven.
28. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten 

der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.
29. Want het Koninkrijk is des HEEREN en Hij heerst onder de heidenen.
30. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden; allen, die in het stof nederdalen, zullen voor 

Zijn aangezicht nederbukken, en die zijn ziel bij het leven niet kan houden.
31. Het zaad zal Hem dienen; het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten.
32. Zij zullen aankomen en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke, dat geboren wordt; omdat 

Hij het gedaan heeft.
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:2 Deze Psalm begint met de “overbekende woorden”:
  “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van Mijn 

Verlossing, van de Woorden Mijns brullens”? 

 Mattheüs 27:33-55:
 Dit zijn de Woorden van onze Heiland, zoals hier, in het Oude Testament al 

beschreven.

 Mattheüs 26:39 e.v.:
 De HEERE Jezus kwam naar de aarde, om Gods plan, het werk der verlossing, 

te volvoeren. Om via “Zijn dood en opstanding”, een nieuwe schepping tot 
stand te brengen.

 Johannes 17:4, 5:
 En op grond van dit “volbrachte werk”, kon de HEERE Jezus ook zeggen: 

“Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij 
gegeven hebt om te doen; En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, met de heerlijk
heid, die Ik bij U had, eer de wereld was”.

 Niet alleen Psalm ��, maar de gehele Bijbel is “Messiaans” en “Christo
centrisch”. De gehele Bijbel getuigt over de HEERE Jezus Christus en Zijn 
werk. Het is een Psalm, gesproken en geschreven door koning David. En 
hoewel David, toen hij deze Psalm schreef, zelf in grote nood verkeerde, zijn 
het toch de woorden en de gedachten van de HEERE Jezus Christus, de Zoon 
van David. Want hoewel David door zijn eigen geest, begeesterd en gedreven 
werd om zijn eigen verdriet, pijn, vervolging en bespotting op te schrijven, 
bleek het toch de Heilige Geest te zijn, die hem juist deze woorden deed 
opschrijven.

 Zoals de HEERE Jezus ook zei in Marcus ��:�6, �7:
 “Want David zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd: De HEERE heeft 

gezegd tot mijn HEERE: zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal 
gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. David dan zelf noemt Hem zijn 
HEERE, en hoe is Hij zijn Zoon?”

 Handelingen 2:25-34:
 Hier zegt Petrus, dat David niet over zichzelf sprak, maar van Christus, de 

Zoon van David:
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:�5  “want David zegt van Christus……..”
:�0  “want David was een profeet………”
:�� “dit alles voorziende, heeft David gesproken van de Opstanding van 
        Christus….”

Psalm 22
Het gaat er maar om dat, hoewel het een historisch verslag is van Davids gevoelens 
en zijn persoonlijke beleving, deze woorden “profetisch” zijn. Want de “Zoon van 
David”, de HEERE Jezus Christus, zou deze woorden uitspreken.
Dus hoewel de Bijbel door mensenhanden geschreven is, zouden we de Bijbel 
niet zien als “menselijk boek”, met menselijke verhalen en gedichten, maar als 
“Goddelijke Openbaring”.
Namelijk :  “Het is het geïnspireerde “Woord van God”.
 :  “Het is het “Eeuwig Blijvende Woord” van de “Levende God”.

2 Timotheüs 3:16:
Geheel de Schrift is van God ingegeven, ingeblazen (= Pneuma, Geest).
       
2 Petrus 1:20, 21:
Het belangrijkste bij de bestudering van de Schrift is dat geen enkel woord van de 
Schrift van “eigen” uitleg en interpretatie mag zijn.
Daarom: altijd Schrift met Schrift vergelijken.
Want het profetisch Woord is voortijds niet voortgebracht door den wil van 
mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heiligen Geest gedreven zijnde, 
hebben ze gesproken.”

Het is dus niet alleen David die geïnspireerd werd door de Geest van God, maar 
alle schrijvers van de Schrift waren van de Heilige Geest gedreven.
Met als Hoofdthema : “Niet de �e mens”, maar: “De Zoon des mensen”.
 : “Niet de �e Adam”, maar “De Laatste Adam”.

2 Samuël 11 en 12
Als David ter verantwoording wordt geroepen omdat hij Uria, de man van 
Bathseba, had laten doden omdat hij verliefd was geworden op Bathseba (= huis 
van de zeven) en met haar gemeenschap had, zegt David toch:
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Psalm 51:6:
“Tegen U, U alleen, heb Ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad was in Uw ogen; 
opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten”.  

En ook dit zijn de Woorden van de HEERE Jezus.
Hij was verantwoordelijk voor de gemeenschap die Hij met deze schepping zocht. 
En dit ten koste van Uria = Jehovah is Licht.
       
De HEERE Jezus neemt dan ook ten volle de verantwoording voor de schepping 
en het schepsel op Zich. Want als Jehovah waarlijk gemeenschap wil hebben met 
deze “gevallen Wereld”, met “Het Huis van de 7 dagen”, dan zal de “Zoon Zelf” 
daar Zijn Leven voor moeten geven.
“Want pas na de dood” kan er “eeuwige gemeenschap” plaatsvinden.
“Dan komt er ware Vrede, dan komt de “Meerdere van Salomo”.
     
En we worden in deze Psalm dan ook bepaald bij het ondragelijk lijden dat de 
HEERE Jezus voor u en mij heeft moeten doorstaan. Hij riep dan ook om hulp, Hij 
schreeuwde om verlossing. 

En hoewel David spreekt over zijn “lijden”, zijn het toch de woorden van de 
“Meerdere” van David, namelijk
 : “De Ware David”
 :  “De Ware Geliefde” (David betekent “geliefde”)
 :  “De Zoon van David”, onze HEERE Jezus Christus.

Het grootste gedeelte van deze Psalm spreekt over het grote lijden dat de HEERE 
Jezus heeft moeten ondergaan.
Met als climax niet Zijn kruisiging en Zijn dood.
Maar: Het van God verlaten zijn.

En Zijn sterke roep: “Het is volbracht” is dan ook eigenlijk de bezegeling van Zijn 
volbrachte werk, de terugkeer van het licht, gedemonstreerd in Zijn opstanding.

1 Korinthe 15:12-19:
Als de HEERE Jezus niet uit de dood was opgestaan, zo waren wij nog in onze 
zonden.  
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Romeinen 8:37; 1 Korinthe 15:57; 1 Johannes 5:3:
Maar Hij heeft de dood overwonnen en wij delen in Zijn overwinning.

De grootste vijand van de mens is en blijft “de dood”.
Maar de dood heeft in ons leven niet meer het laatste woord.
Want door genade en op grond van geloof hebben we de HEERE Jezus Christus 
mogen leren kennen als “het Leven”.

Johannes 11:25:
Jezus zeide tot haar: “Ik ben de Opstanding en het Leven”; die in Mij gelooft zal 
leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal 
niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat”? En zij zeide (en wij zeggen) tot 
Hem: “Ja, HEERE, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de 
Wereld komen zou”.

:1 Een Psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth Hasschachar.

:1 Psalm =   =  �00.6.�0.7.�0 = Mizmoor
   =                     �0 = me = vanwege           
    =  �00.6.�0.7 = Zamoor = liederen/zangers, lofzang

 David =  =                �.6.� = Dawid, Doed (doetje) = Geliefde
 Mijn Knecht David:   Ezechiël 34:23 e.v.
 Mijn Geliefde Zoon:  Mattheüs 17:5

 Opperzangmeester  =   =  8.90.50.�0.�0 = Lamnatsach
                                                       =                    �0 = met betrekking tot, aan 
   =  8.90.50.�0      = menatsach = toezicht hou       

           den op; Opziener; Leider
   =               �0      = me = vanwege
   =  8.90.50      = natsach = De Getrouwe; 
                   eeuwig; altoos
:1 Lamnatsach =  met betrekking tot de Eeuwige, de Getrouwe
  =  met betrekking tot de Opziener.  1 Petrus 2:25

 op Aijéleth      =    = �00.�0.�0.�.�0.70
      =                                �0.70 = aan, tot, op    
                                                  = �00.�0.�0.�   = hinde, hert; Mijn Sterkte (:�0)
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 Hasschachar  =   =  �00.8.�00.5 = de dageraad, de vroegte, opstaan
 Op Aijeleth Hasschachar  =  aan, tot, op, de hinde van de dageraad.

 De betekenis samenvattend in � gedachten:
   “De hinde (= Israël) zal in alle vroegte (= na haar “wedergeboorte”), via een     

     loflied de Getrouwe en Geliefde Opziener bezingen” (of verkondigen :32).
  “Wees Gij Mijn Sterkte, tot aan de dageraad, totdat het Licht weer 

    verschijnt”.
    “Doe Mij door Uw Kracht en Getrouwheid “opstaan uit de dood”.

:2 Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van Mijn 
verlossing, verre van de Woorden Mijns brullens? 

 Mattheüs 27:46:
   =  �0.50.�00.�.7.70  5.�0.�0  �0.�0.�  �0.�0.�
 Eli, Eli, Lama Azbathnie = Hoe ver, diep, hebt Gij Mij verlaten?
  Waarom verlaten?
 Deuteronomium 28:20: Hierom:
 “De HEERE zal onder U zenden den vloek, de verstoting en het verderf, 

in alles, waaraan Gij uw hand slaat, dat Gij doen zult. Totdat Gij verdelgd 
wordt, en totdat Gij haastelijk omkomt, vanwege de boosheid uwer werken, 
waarmede Gij Míj “verlaten” hebt.”

 Jesaja 53:9; Lukas 23:33; 2 Korinthe 5:21:
 De HEERE Jezus werd bij de goddelozen gesteld. Hij werd tot “zondaar” 

gerekend in mijn en in uw plaats.   

  Woorden Mijns brullens.
 Johannes 1:14:
 Het Vleesgeworden Woord. De Leeuw van Juda zou eigenlijk moeten brullen tot 

“overwinning”. Maar Hij zou de “verscheurde Leeuw” zijn uit Richteren ��:6.

 Jesaja 53:7; Openbaring 5:5, 6:    
 In plaats van als Koning te heersen, wordt Hij als een Lam ter slachting geleid.

 Lama =   =  waar, waarom; waartoe; hoedanig.
           =  la    =  tot
  =  ma  =  wat, hoe
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 Deuteronomium 28:20:
 De Heer vraagt dus niet naar het “waarom”.
 Want de HEERE Jezus wíst “waarom”. 
 Want : Het “overkwam” Hem niet.
  : Het loon op de zonde, is nu eenmaal “de dood”.
  : Hij geloofde dat alle offers spraken over Hem en Zijn Werk.
  : De gehele Schrift getuigde, dat Hij zou moeten sterven, opdat God 

   gerehabiliteerd zou worden en er rechtvaardige vergelding over de 
   zonden gedaan zou worden.

 En daarom gaat het er hier meer om “tot waar” God Hem verlaten heeft.  
 De HEERE heeft Mij namelijk verlaten, tot de dood daarop volgde.

 Psalm 2:1:
 Ook hier is het woord “waarom”: “lama”: tot wat, tot waar, waartoe. 
 Ook hier is het helemaal niet als een “vraag” bedoeld.
 Want vers � zegt wat het doel is van deze ijdele overleggingen der volkeren.

:3 Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en Ik 
heb geen stilte.

 “Dag en nacht”: 
 �� uur per dag leefde de HEERE Jezus in gemeenschap en in afhankelijkheid 

van Zijn Hemelse Vader. En nu brak het moment aan dat de hemel voor Hem 
gesloten werd. Dit is iets “ondragelijks”.

 Hij was “alleen” en Hij moest dit “alleen” dragen.
 Ook alleen Hij kon de zonden der wereld wegdragen.

 Het grootste lijden van de HEERE Jezus was het: “verlaten zijn van God”.

 1 Johannes 5:18:
 En dit kwam niet omdat Hij zonden gedaan had of omdat Hij uit Adam 

geboren was en dus een zondenatuur had. Hij was uit God geboren en 
Degeen Die uit God geboren is zondigt niet. Maar:

 Hij moest de mens gelijk worden, om voor de mens te kunnen sterven.
 Omdat Hij Zijn schepping zo liefhad.                
 Hij was de Verantwoordelijke.
 Bij Hem komen alle rechten (en plichten) terecht.
 Hoewel Hij niet die “plicht” had ten opzichte van Zijn schepping.



9

 2 Korinthe 5:21:
 Maar Hij heeft Zich (vrijwillig) voor ons tot “zonde” gemaakt. 

 Filippenzen 2:7:
 En Hij is de mensen gelijk geworden (maar zonder zonde), en heeft 

Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood 
des kruises.

 Hebreeën 2:14:
 Hij is ook vlees en bloed deelachtig geworden, opdat Hij door Zijn dood, 

teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is den duivel.

 Hebreeën �:�5
 Een Hogepriester moet uit de mensen genomen worden.
 En deze Mens, Die nu Hogepriester is, is zoals wij, in alle dingen verzocht 

geweest, maar zonder zonde.

 Johannes 17:4, 5, 21-23; 18:11:  
 En die volkomen “Eenheid” tussen de HEERE Jezus en Zijn Hemelse Vader, 

zou verbroken worden.        

 Stilte =  stilzwijgen; afsnijden
  =  geen omgang
  =  een rusteloos en benauwd hart

 Zoals eerder genoemd:
 De meest belangrijke reden voor het sterven van de HEERE Jezus is Gods eigen 

rechtvaardigheid. De HEERE, Die Zijn schepping tot “woestheid en ledigheid” 
maakte met de “vervloeking” die de HEERE daarover uitsprak.

 En als Hij daarna toch deze “vervloeking” in zekere zin ongedaan maakt, door
dat Hij Zijn schepping herstelt, zou je dus ernstig kunnen twijfelen aan Gods 
“rechtvaardigheid”. Maar als demonstratie van Zijn “rechtvaardigheid” vindt 
er een definitieve veroordeling plaats, op het kruis van Golgotha.

 De Schepper zou Zelf in de plaats en ten behoeve van Zijn schepping sterven.
 Als erfgenaam van Adam, dus als “Zoon des mensen”, was de HEERE Jezus 

gerechtigd om de schuld van en de verantwoordelijkheid voor allen die uit 
Adam zijn op Zich te nemen.

 “1” stierf voor allen.
   En Zijn opstanding is de basis geworden van de nieuwe schepping.
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 Op typologisch wijze wordt ons dat uitgebeeld in:                                
 Jozua 6:26; 1 Koningen 16:34:
 Chiël betekent:  De Levende God
 Betheliet betekent:  Die van het Huis Gods
 Jericho betekent:  Palmstad, mijn maan; (type van de gevallen wereld)
 Abiram betekent:  Mijn Vader is verheven; mijn Vader verhoogt
 Segub  betekent:   De Verhoogde

 En dit alles door het Woord van Jozua (in ‘t Grieks Jezus), de Zoon van Nun.
 Door de HEERE Jezus Christus, de Erfgenaam van de Nieuwe Schepping.
 Door de HEERE Jezus Christus, de Zoon van de “50”.  (  = nun = 50)

:4 Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls.

 Gij zijt heilig. (Exodus 3:5)
 Hoewel Gij een ontoegankelijk licht bent, woont U toch temidden van Uw 

volk, omdat zij U de “lof” zongen (en inmiddels weer zingen).
 (Psalm 78:4; Efeze 5:19; Kolossenzen 3:16; Hebreeën 13:15)

:5 Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen 
uitgeholpen. 

 Onze vaders (Abraham, Izaäk, Jacob,) hebben U vertrouwd, hebben U geloofd.
 Uitgeholpen =  = 9.�0.80 = palat = ontkoming
        En daarom was er voor hen ontkoming. (Psalm 62:9)
 Op de Berg Sion is ontkoming. (Obadja 17)
     Dwars door alle benauwheden heen, hebt Gij altijd “uitkomst” gebracht.

:6 Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en 
zijn niet beschaamd geworden.

 Al wie de Naam des HEEREN aanroept (om behouden te worden, uiteraard), 
zal behouden worden. (Joël 2:32) 

 U bent trouw geweest aan al Uw beloften. (Romeinen 9:33)
 En door hun trouw, hun geloof in U, zijn zij niet beschaamd geworden 

(1 Johannes 2:28) en daarom heb Ik ook alle reden om op U te vertrouwen.
 
 Door ongeloof, zal men wel beschaamd worden.
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:7 Maar Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van 
het volk.

 In de Evangeliën lezen we een verslag over het lijden en sterven van de 
HEERE Jezus.

 Maar in het Oude Testament worden ons de gevoelens van de HEERE Jezus 
beschreven. (Psalm 22; Psalm 38; Psalm 69; Jesaja 53, enz. enz.)

 Worm =        =        70.�0.6.�00 = (Thola, Exodus 16:20)
 Scharlaken =   = �00.70.�0.6.�00 = Tholat = karmozijn, (Jesaja 1:18)
   =  Een Worm ( ), Die eindigt aan het kruis (  = �00).*
   betekent ook Schildluisje.
 Een Schildluisje zet zich, als een rode bes, vast op een blad van de Karmijneik. 

Na eitjes te hebben gelegd, sterft het luisje en droogt uit. Deze verdroogde 
schildluisjes worden vermalen en zo krijgt men de “onuitwisbare” verfstof 
karmozijn of scharlaken. (Genesis 38:28; Jozua 2:18) 

 De HEER is deze Thola, dat Schildluisje dat Zich door God de Vader laat 
verpulveren.

 Hoewel Joden en heidenen zo hun eigen redenen hadden om de HEERE Jezus 
ter dood te veroordelen, kwam deze “verpulvering” toch van God Zelf. (Het 
is natuurlijk ook ondenkbaar dat de mens in staat zou zijn om de “levende 
God” te doden)

 Lukas 1:77:
 Deze “verpulvering” was ten behoeve van de mens. Om ons van onze zonden 

te verlossen.    

 Psalm 51:9:    
 Deze rode verfstof karmozijn, scharlaken, is onuitwisbaar. Dit wijst op het 

“de mensen gelijk zijn” van de HEERE Jezus.

:7 Man    =    =  �00.�0.�  =  isch  =  mens
 Adam =   =      �0.�.�  =  rood    

 Filippenzen 2:5; Hebreeën 10:9; Jesaja 53:4:
 Ik was de Man, maar uit vrije wil Ben Ik “Adam”, Ben Ik “Rood” geworden.

*  is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. De naam die deze letter draagt is Tau. Het woord Tau, volledig 
uitgeschreven, betekent kruis. Het Hebreeuwse alfabet eindigt dus met een kruis.
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 Ik was de “Man” van Israël en in bredere zin, de “Man” van de gehele 
schepping. Maar in haar ogen ben Ik een “Worm”; ben ik een “zondige 
Adam”. 

 Ik Ben een smaad van mensen =   = �0.�.�  �0.80.�00.5
  = smaadheid van Adam; schandelijke Adam

 Jozua 5:9:
 Maar de “smaadheid” van de oude wereld, heeft de HEERE afgewenteld te 

Gilgal.

:7 Veracht = verwerpelijk

 Mattheüs 11:19; Jesaja 53:
 Een wijnzuiper en veelvraat en Hij gaat om met hoeren en tollenaars.
 In de eerste plaats was de Heer “verachtelijk” in de ogen van Zijn eigen 

volk en vervolgens ook in de ogen van de mensheid in het algemeen.
 (Johannes 1:10, 11)

:8 Allen, die Mij zien, bespotten Mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, 
zeggende:                       

:8 “Allen” = ongelovigen.
 Maar deze “Zwakke”, “Onedele”, maar “Gelovige”, is juist door God uitver

koren. (Hebreeën 10:7; Psalm 40:6-18)

 Psalm 2:4:
 Straks zullen deze spotters, door de HEERE, bespot worden.  

:8 Lip uitsteken = De lippen openen zich.  
 De lippen gaan vaneen en wat zal er dan uit komen?
 In ieder geval dat, wat in het hart is.

 Lippen = de poort van de mond. (Psalm 141:3)
  = onder de lippen van de natuurlijk mens is slangenvenijn (Romeinen 

     3:13) namelijk: de woorden en gedachten van de slang.
  =  Mattheüs 15:8: zij eren Mij met hun lippen, maar...
  =  Hebreeën13:15: de vrucht der lippen die Mijn Naam belijden.
 Met de lippen kan men vloeken (kwaad spreken) of zegenen.
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:9 Hij heeft het op de HEERE gewenteld, dat Hij Hem nu uithelpe, dat Hij Hem 
redde, dewijl Hij lust aan Hem heeft.      

:9 Mattheüs 27:33 e.v.; Lukas 23:33 e.v. (parallelgedeeltes):
 Psalm 37:5:
 Wentelt Uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.      

 Wenden, wentelen = gal =  = �0.�
 (Gilgal =  = �0.�.�0.�)
 De HEERE verwachtte ook dat de Steen gewenteld zou worden, namelijk: 

“dat Hij zou opstaan uit de dood”. Hij wachtte op die “Sterke Stem”, Die zou 
klinken in de “Dageraad”. Hij wachtte op die “Sterke Stem”, waarmee ook 
Lazarus uit de dood werd opgewekt.  

:9 Mattheüs 17:5; Kolossenzen 1:19:
 Lust: welbehagen, genoegen, verlangen.
 Deze is Mijn Geliefde Zoon, in Wien Ik al Mijn Welbehagen (Lust) heb, hoort Hem.          

:10 Gij zijt het immers, Die Mij uit den buik hebt uitgetogen; Die Mij hebt doen 
vertrouwen, zijnde aan Mijner moeders borsten.

:10 Buik =  type van de “oude mens”; dat waarin de mens verwekt wordt
       en waardoor hij gevoed wordt.
  = Wijst naar de “menswording”, het “menszijn” van de HEERE 

      Jezus. Hij is “vlees en bloed” deelachtig geworden.

:10 Borsten =  Gevoed worden door de moeder, met de �e beginselen,
       de “moedermelk”.
 Maar van kinds af aan was de HEERE Jezus al een “Gelovige”, zelfs voordat 

Hij “gespeend” werd, namelijk voordat Hij “5 jaar” was.

 Lukas 2:39-49, 51, 52:
 Want hoewel de HEERE in zekere zin, uit de Moeder, uit de Aarde, uit Israël 

geboren werd en daar ook door gevoed werd, was God Zijn Vader. Het Woord 
van de Vader, was “Zijn Leven”. En dat zegt het volgende vers ook:

 
:11 Op U ben Ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik Mijner moeder 

aan, zijt Gij Mijn God.
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:11 Lukas 1:27, 34, 35:
  Geboren uit de maagd Maria (die later nog meer kinderen gekregen heeft, 

maar dan via Jozef). Mattheüs 12:46; 13:55, 56; Galaten 1:19

 U was Mijn Verwekker en op U, op U alleen heb Ik van Kind af aan vertrouwd. 
In U alleen heb Ik geloofd.

 Exodus 13:2:
 Al wat de baarmoeder opent is Mijn, zegt de HEERE.
 En de HEERE zocht dan ook de dingen Zijns Vaders. (Lukas 2)

:12 Zo wees niet verre van Mij, want benauwdheid is nabij; want er is geen 
Helper.

:12   Job 30:10; Psalm 35:22, 23; Psalm 119:155:
 “Verre”
 Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen, Uw on

derwijzing niet.

 Spreuken 15:29:
 De HEERE is verre van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen 

zal Hij  verhoren.

 Spreuken 27:10:
 Beter een buur die nabij is, dan een broeder die verre is.
 (Psalm 38:12-22; Lukas 23:49; Mattheüs 27:55; Marc.7:6)

 Helper, Hulp =  Azar              =       =  �00.7.6.70
 Eleazar = Mijn God is helper  =  =  �00.7.6.70.�0.�
 Eleazar =  de �e Hogepriester (naar de ordening van Melchizedek)

:13 Vele varren hebben Mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben Mij 
omringd.

:13 Varren, stieren =    =  �0.�0.�00.80  =  phariem
  =  vruchten; vruchtbaarheid
  =  Israël, nl: aan hen waren de Woorden Gods toebetrouwd.
       Het Woord van God, was hun “vruchtbaarheid”.
 Varren =  jonge stieren
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  =  die een gooi doen naar het leiderschap over de kudde.
  = die dan een poging wagen om de tot dan toe leidende 

      stier van zijn troon te stoten.

:13 Jonge en oude stieren, omringen; omsingelen Mij, de Stier, de aleph = �6*
 Door het Woord te omsingelen, proberen zij het Woord te “beperken”, danwel 

“monddood” te maken, danwel te verwonden en te doden.  

 Mattheüs 7:15:
 Maar zij doen dit niet om de kudde alsnog het “leven” te geven, maar om er 

zelf beter van te worden. Zij willen zichzelf weiden, in plaats van de kudde. 
En als de HEERE Jezus dit aan de kaak stelt zijn zij uit op Zijn “dood”. Zij doen 
alsof zij herders der kudde zijn, maar ze zijn wolven in schaapskleding. 

 Want:
 Varren: vee, huisdieren: reine dieren = volk Israël.
 Basan =         50.�00.�  = 
 Beschamend =      5.50.�00.�  = 
 Haten  =   50.50.�00   =         
 Basan, het “overJordaanse”, was zeer vruchtbaar land.
 Daar liep het goed doorvoede vee.

 Psalm 23; Johannes 10; Hebreeën 13:20; 1 Petrus 2:25:
 En hier omsingelen zij de “Ware Herder” om te zien hoe Hij zal sterven aan 

het kruis van Golgotha.

 Handelingen 17:25: 
 Het is beschamend hoe zij het Woord Gods “tegenstaan”, terwijl zij van Hem 

“het leven, de adem, en alle dingen” ontvangen hadden.

:13 “Sterke” =  = �0.�00.�0.�.� = gewelddadige
                    (machtigste onder de herders)
                    (1 Samuël 20:7)
                  =  stijven van hart.

:14 Zij hebben hun mond tegen Mij opengesperd, als een verscheurende en 
brullende leeuw.

* De getalswaarde van de naam van God ( ) is �6 en de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de aleph, 
draagt de getalswaarde �6 in zich.
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:14 Romeinen 3:14-20:
 In plaats van “� te zijn” met deze Herder, staan zij gereed om Hem te 

verscheuren.
 In plaats van “herders der kudde”, zijn zij “roofdieren”.

 Johannes 19:1-7, 14-16:
 En zij zeggen dan ook:
 Wij willen niet dat Deze Koning over ons is, wij zijn onze “eigen” koning. 
 En de “oude”, de “natuurlijke mens” (Herodus, de Edomiet), berecht de 

“Geestelijke Mens”, de Heere Jezus Christus.

:15 Ik ben uitgestort als water, en al Mijn beenderen hebben zich vaneen 
gescheiden; 

 Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden Mijns ingewands.

:15 Uitgestort : 2 Samuël; 14:14; Hooglied 1:3; Jesaja 53:12:
  : overgegeven in de dood
 Beenderen : machtigen; kracht; leven;  = Atsmoth = �00.6.�0.90.70 
  : hierin wordt bloed (rode bloedlichaampjes, dragers van zuurstof  

    = geest) en dus leven in aangemaakt
 Was  : Psalm 68:�: door vuur, dus door oordeel, smelt het

:16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en Mijn tong kleeft aan Mijn 
gehemelte; en Gij legt Mij in het stof des doods.

:16 Verdroogd:  Johannes 19:28
 Potscherf:  Zijn Aarden Vat werd verbroken.
      Op verschillende manier wordt uitgedrukt, hoe het leven uit Hem 

wegvloeit.

 Johannes 12:24:                       
 Hij stierf, deze Graankorrel, dit Brood des Levens.  
 Uit het Broodhuis, uit Bethlehem komende, door God en iedereen verlaten. 

(Mattheüs 26:40)
 Maar nogmaals, hoewel Hij door mensenhanden aan het kruis genageld 

werd, stierf Hij door God Zelf. Men was verbaasd dat de HEERE Jezus al 
gestorven was. (Johannes 19:32, 33)
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 2 Korinthe 5:21; Lukas 24:26,46; Johannes10:18:
 En nogmaals, dit lijden en sterven van de HEERE Jezus overkwam Hem niet, 

maar Hij koos bewust voor “deze Weg”.    

 Mattheüs18:11:
 De Zoon des mensen, had Zijn schepping lief en was gekomen om te zoeken 

en zalig te maken wat verloren was.
 Om ons van de drek, de zonde, de dood te verlossen en ons op grond van 

Geloof en door Genade tot “kinderen Gods” te maken. Opdat Hij de �e zou 
zijn onder vele broederen. (Romeinen 8:29) We hadden totaal geen recht, totaal 
geen kwaliteiten, er was totaal geen “goed” in ons (allen waren we goed in 
moorden, stelen, liegen, en noem maar op). (Romeinen 3:10 e.v.)

 Het lied zegt: De Levende God, verliet Zijn troon, en daalde neer als ‘s Mensen 
Zoon, en dat deed Hij uit Genade voor u en mij.  

 2 Korinthe 8:9:
 Want gij weet de Genade van onzen HEERE Jezus Christus, dat Hij om 

uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede 
zoudt rijk worden.

:17 Want honden hebben Mij omsingeld; een vergadering van boosdoeners heeft 
Mij omgeven; zij hebben Mijn handen en voeten doorgraven.   

:17 De HEERE Jezus werd niet alleen door de Joden, de Varren (de leiders van Israël) 
verworpen, maar ook door de heidenen (de honden). En deze honden hebben 
Zijn handen en voeten en zijde doorgraven. Zacharia 12:10; Genesis 3:15

 Honden =  = �0.�0.�.�0.�0 = Kalebim /  = �.�0.�0 = Kaleb = hond.

:17 Boosdoeners: Johannes 3:19:
 En dit is het oordeel, dat het Licht in de Wereld gekomen is, en de mensen 

hebben de duisternis liever gehad dan het Licht; want hun werken waren 
boos.

:18 Al Mijn beenderen zou Ik kunnen tellen; zij schouwen het aan, zij zien op Mij. 

:18 Mijn Leven brokkelt af, vloeit weg
 Zien op Mij = zij zien met leedvermaak naar Mij.
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:19 Zij delen Mijn klederen onder zich, en werpen het lot over Mijn gewaad.

:19 Mattheüs 27:35:
 Deze heidenen kenden het Woord van God helemaal niet, dus hadden zij 

zeker niet het verlangen om Psalm ��:�9 te vervullen. Maar ook hierin blijkt 
maar weer, dat ook deze Psalm profetisch is.

 Johannes 19:23:
 Het was een rok zonder naad, en van Bovenaf geheel (in één stuk) geweven. 
 Rok = verschijning; functie; bediening 
  = Hogepriester (Exodus 28:40) =  = �00.50.�00.�0 = kathnoth
  = de veelkleurige rok van Jozef (Genesis 37:3)
  = Thamar (Palmboom) (2 Samuël 13:18)
  = de veelkleurige wijsheid Gods (Efeze 3:10)        

 Rok = zonder naad = eeuwig, eeuwige bediening.
  = zonder begin, en zonder einde.

 Hebreeën 7:1-3:
 Van bovenaf = God trok Hem deze rok aan.
  = God gaf Hem deze verschijning.
  = God gaf Hem deze bediening, dit dienstwerk.     

 En zo is het uitdoen van “klederen”:
  het einde van het bestaan, 
  het einde van het “dienstwerk”, onder het “Oude Verbond”.

 Om nu “dienstwerk” te kunnen verrichten onder het “Nieuwe Verbond” 
(en dit blijkt uit de volgende verzen). Zijn “dienstwerk” blijft in zekere zin 
“hetzelfde”, want Zijn “rok” wordt niet verscheurd.

 Alleen: deze rok wordt niet meer gedragen onder de “Wet”, maar onder de 
“Genade”.

 Zijn gewaad  = Zijn verschijning.
      En Zijn verschijning was in het verleden het volk Israël. 
      Wat een volk van priesters was (een priesterlijk Koninkrijk).

:19 Maar nu dobbelen de Heidenen om deze “kleding”. En onder aan dat kruis, 
als uitbeelding van het einde van het Oude Verbond, vragen zij als het 
ware aan de HEERE (via deze dobbelstenen) aan welk volk de “Woorden 
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Gods” en het “priesterschap van het Nieuwe Verbond” nu zullen worden 
toebetrouwd.

 Zij vragen om hetzelfde “Dienstwerk” te mogen doen, als de HEERE Jezus 
Christus. Om te kunnen functioneren als een Koninklijk Priesterdom.

 Dobbelstenen: Urim en Tummim (Exodus 28:9-14,30; Handelingen 1:26)
  Via het “Lot”, door de HEERE aangewezen. 
  Urim =   =  �0.�0.�00.6.�  =  � Lichten
  Tummim =   =  �0.�0.�0.�00   =  volkomen

:20 Maar Gij, HEERE; wees niet verre; Mijn Sterkte. (Aijélethi) 
 Haast U tot Mijn hulp  =  Eleazar  = mijn God is hulp = (�e Hogepriester)

:20 Deze Hulp komt ook, want een ieder die de Naam des HEEREN aanroept, 
zal behouden worden. (Joël 2:32) Zelfs, of juist, dwars door de dood  heen.

:20 Sterkte = de Opstandingskracht; Die sterkte, die Hem bij de dageraad zou 
doen opstaan. (Filippenzen 3:10; Efeze 1:19, 20)

:21 Red Mijn ziel van het zwaard, Mijn eenzame van het geweld des honds.  

:21 Nogmaals: letterlijk stonden er geen stieren en honden.

:21 Verlos Mij van Uw oordeel.
      Verlos Mij door het Zwaard, het Woord Gods.

 Mijn Ziel =   =  �00.80.50  =  ��0  =  nefesh
  =  Mijn wandel; beleving; denken; wezen

 Abraham en zijn zaad zouden ook ��0 jaar vreemdelingen en bijwoners zijn, 
in het Land hunner belofte.

 Zwaard =   =     �.�00.8 =  Cherev  =  Woord van God      
   =     �00.8.� =  Bechor   =  verkiezen, keuze
    =   �00.�0.� =  Becor  =  eerstgeboorne
 Eenzame =   =     �.�0.8 =  Chaied  =  Enige, afgezonderde (Deut. 6:4)
    =  5.�.�0.8 =  Chaidah  =  raadselachtig
 Geweld =   =   �.�0.�0 =  Mejad/Mid  =  vanwege de hand   

:21 Het “zwaard” en het geweld / de hand van de “hond”, overvielen Hem niet.
 Het was de “Eigen keuze” van  deze Eerstgeborene.
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:22 Verlos Mij uit des leeuwen muil; en verhoor Mij van de hoornen der 
eenhoornen. 

:22 Wordt ook vertaald:
 “Verlos Mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de eenhoornen; en 

Gij hebt Mij geantwoord”.

:22 Verlos Mij van hem die het geweld des doods heeft, namelijk de duivel.
 Hebreeën 2:14:
 De duivel gaat ook rond als een briesende leeuw.
 (1 Petrus 5:8;  2 Timotheüs 4:17)

:22 Hoorn :  =     50.�00.�00 =  Qeren  =  glinstering, glans
         Spreekt van kracht.
 Eenhoorn :   =  �0.�0.�0.�00 =  Ramim  =  verheffen, trouwelozen,
         bedriegers, de “hogen”. 
 2 Samuël 22:28; Job 21:22: 
  :  =         5.�0.�00 =  Ramah = vertreden, krachtige daden,
           verhoogd.

:23 Zo zal Ik Uw Naam Mijn broederen vertellen; in het midden der Gemeente 
zal Ik U prijzen.

:23 Psalm 116:13-19; Johannes 20:17; Hebreeën 2:12; 13:15

:23 Romeinen 8:17, 28, 29:
 Op grond daarvan, zullen wij delen in Zijn erfenis, in Zijn Zoonschap.
 (Hebreeën 2:10)

 Gemeente =  = �0.5.�00 = Qahal = ecclesia (grieks) = uitgeroepenen
  =  Volksvergadering
  =  Gekozenen uit het volk, om het volk te besturen
  =  Regeringsniveau

 Naam =  = �0.�00 = Shem = het “wezen”, roem, faam
   Exodus 3:13,14: Wat is Uw Naam?  
   De HEERE; Jahweh; Ik Ben

 Jesaja 42:8; 43:1,10-15; 44:6; 45:5-15, 18-23; 48:12; 
 Handelingen 2:36; Openbaring 1:7, 8, 17, 18; 4:8; 5:5,6; 19:13-16; 22:12-21 
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 Mattheüs 1:21: Zoon baren, Zijn Naam zal “Jezus” zijn.
 Mattheüs 18:20: twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam…
 Mattheüs 21:9: Zone Davids, gezegend is Hij Die komt in de Naam des HEEREN.

 Lukas 1:49:  ik verheug mij in mijn God, mijn Zaligmaker, Machtig en Heilig is 
Zijn Naam. (Gesproken door Simeon.)

 Lukas 14:14:  zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

 Johannes 20:31: …geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de 
Zone Gods, en opdat gij gelovende, het Leven hebt in Zijn Naam.               

 Handelingen 2:21: Al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen zalig zal worden.
 Handelingen 2:38: …gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving 

der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
 Handelingen 4:10-12: …geen andere Naam waardoor men moet zalig worden.

 1 Korinthe 6:11: …afgewassen, geheiligd, gerechtvaardigd in de Naam van de 
HEERE Jezus.

 
 Filippenzen 2:9, 10: …een Naam gegeven boven alle Naam, opdat in de Naam 

van Jezus zou buigen alle knie, en alle tong zou belijden, dat Jezus Christus, 
de HEERE is.  

 Efeze 1:20-
 Kolossenzen 3:17: …alles wat gij doet, met woorden of met werken, doet het 

alles in de Naam van de HEERE Jezus Christus

 Hebreeën 1:4: ...uitnemender Naam boven alles en iedereen geerfd heeft.
 Hebreeën 13:15: Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande 

des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.

 Openbaring 19:16: Op Zijn kleed en op Zijn dij staat deze Naam geschreven: 
“Koning der Koningen, en HEERE der heren”

 Openbaring 22:4: …en Zijn Naam zal op de voorhoofden van Zijn dienst
knechten staan.  (in hun gedachten/hart gegraveerd)

:24 Gij, die den HEERE vreest, prijst Hem: al gij zaad van Jacob, vereert Hem, en 
ontziet u voor Hem, al gij zaad van Israël.  
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:24 Vrees(t) = ontzag; weten met Wie je te doen hebt en daar naar handelen.
 “In de vreze Gods” =  God de eer geven, die Hem toekomt.

:24 Jacob =  = �.�00.70.�0 = Jaqov =  hiel, wending
  = van nature heette hij “Jacob”, die op grond van zijn “eigen werken”, 

    “rijkdom” verzamelde, maar als hij later strijdt met de HEERE, geeft 
     hij zijn eigen prestaties op en zegt: “ik laat U niet gaan, tenzij Gíj mij 
     zegent”.

  = Eindelijk boog hij zich voor de HEERE, en aanbad en diende Hem.
  = Door die wending wordt hij “Israël” genoemd.
 En dit gebeurde niet alleen bij Jacob, maar dit zal gebeuren in de nabije 

toekomst, bij het “zaad” van Jacob, het natuurlijke Israël van nu. 
 
 :�� spreekt over de Gemeente, en 
 :�� spreekt over de “wedergeboorte” van Israël.

:24 Ontziet = houdt u niet vreemd.... (van Hem)

:25 Want Hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, 
noch Zijn aangezicht voor Hem verborgen, Hij heeft gehoord, als Die tot 
Hem riep.

:25 Je kunt rustig de HEERE aanroepen om behouden te worden.
 Want God heeft ook voor de HEERE Jezus, voor deze Geslagene, voor deze 

Verdrukte, Zich niet verborgen gehouden toen Hij in Zijn benauwdheid riep.
 In de ogen en oren van mensen, is het een toonbeeld van zwakte en is het 

verachtelijk als je het van de HEERE verwacht en niet vertrouwt op je “eigen” 
kunnen. (Jesaja 53:3)

    
 Mattheüs 27:43:  
 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij wil; want 

Hij heeft gezegd: “Ik ben Gods Zoon”. Het “vrijwillig” en in onderwerping 
aan het Woord Gods verdrukking verdragen, brengt een grote vergelding des 
loons met zich mee. 

 2 Korinthe 4:17:
 Voor ons, maar in de belangrijkste plaats voor de HEERE Jezus Christus, 

want:
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:26 Van U zal Mijn lof zijn in een grote Gemeente; 
 Ik zal Mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen.

:26 “Geloften” = “vrijwillige belofte”.
 En als de HEERE Jezus Christus deze “gelofte” doet, doet Zijn lichaam deze 

belofte logischerwijze samen met Hem.

:26 Hebreeën 2:6-18:
 Daar begon het mee.
 Hijzelf, en daarna Zijn Lichaam, waarin Hij Zijn geloften zal betalen,
 namelijk: 

 Hebreeën 10:5-10: 
 Zijn Lichaam toebereiden, opdat het �e, het Nieuwe Leven, daadwerkelijk 

“geleefd” zou worden en Hij samen met Zijn lichaam Zijn Hoge Priesterlijke 
taak op Zich zou nemen, en wij, als Zijn lichaam, onze priesterlijke taak.

:26 Tegenwoordigheid = parousia = aanwezigheid, in aanschijn van.
 Nu “verborgen”, maar straks geopenbaard in de Wereld.
     De HEERE zal Zijn volle heerlijkheid ook straks in deze “oude schepping” 

demonstreren.

:27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE 
prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven.

:27 Dit vers wijst naar de totale vervulling van het Werk Gods, in Christus Jezus, 
onze HEERE, maar specifiek in onze dagen. En de volgende verzen gaan 
over de periode van het geopenbaarde Koninkrijk van Christus. Nog steeds 
in deze oude schepping, waarin satan dan gebonden is. (:��) Want zoals de 
HEERE Jezus in deze oude schepping verworpen werd, zo zal Hij ook in 
deze oude schepping Zijn heerlijkheid ontvangen. (Filippenzen 2:8-11)

 De zachtmoedigen beërven het Koninkrijk. (Mattheüs 5:5)
 Zachtmoedig =  zacht van gemoed, van hart, en van gedachten.
  = laten zeer gemakkelijk het Woord van God in hun harten 

     schrijven.
  = Galaten 5:��  = vrucht van de Geest.
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:28 Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; 
en alle geslachten der Heidenen zullen voor Uw aangezicht bidden.

:28 Einden der aarde =  Eretz = land = volk Israël
 Geslachten der heidenen = alle landen; alle volkeren
 Ook  zij dienden de stomme afgoden, maar zullen zich ook afgekeren van en 

zich keren, zich bekeren tot… (1 Thessalonicenzen 1:9)

:29  Want het Koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de Heidenen.   

:29  Hij is de Koning der koningen en HEERE der heren.
 Hij heerst in rechtmatigheid “over” en “temidden” van de heidenen, de volkeren.   
   = �0.�0.6.� = gojim = gajus, heidenen dus.

:30 Alle vetten op aarde zullen eten, en aanbidden; allen, die in het stof neder
dalen, zullen voor Zijn aangezicht nederbukken; namelijk die zijn ziel bij het 
leven niet kan houden.

:30 Vetten = Allen, die van Zijn tafel eten en door Hem verzadigd worden.
 Hier is “vet”, positief. Ze zijn “vet” geworden, vanwege hun
 : afhankelijkheid       
 :  nederigheid,
 : aanbidding aan de HEERE.
 : die zich bewust is, dat hij zijn eigen ziel niet levend kan houden.  

:31 Het zaad zal Hem dienen; het zal den HEEREN aangeschreven worden tot in 
geslachten.

 
:31 Het zaad: allen die uit God geboren zijn nl. uit onvergankelijk Zaad
 Het zal de HEERE aangeschreven worden:
 want het is namelijk Zijn Werk, en het is Zijn Loon.
 Alle volgende geslachten zullen de HEERE dienen.
 Elk volgend geslacht zal het de HEERE toerekenen.

 Aangeschreven =  = �00.80.60 = sepher = schrijven; rekenen; tellen

:32 Zij zullen aankomen, en Zijn gerechtigheid verkondigen den Volke, dat 
geboren wordt, omdat Hij het gedaan heeft.  
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:32  En ook zij (volgende generatie) zullen “ingaan”. 
 Aankomen = binnengaan, ingaan.

 Gerechtigheid = De rechtvaardigheid Gods, in Christus Jezus onze HEERE.

 Verkondigen = te kennen geven. (1 Petrus 2:9)
 Volke = Volk = al de volgende generaties
 Geboren = dat wat gebaard wordt

:32 omdat Hij het gedaan heeft
 Asah =   =  5.�00.70 (Genesis 2:3)
  =  gedaan; doet; (vol)maken; voortbrengen
 Omdat Hij het “volmaakt”; “voortbrengt”; “doet”.

 Genesis 5:1:  scheppen = bara
  maken = asah
  formeren = yatsar = vorm geven

Mattheüs 27:46:
In het Aramees:
LAMA SABACHTHANI =  Waarom (wat, hoe, hoever) hebt Gij Mij verlaten

Psalm 22:2:
In het Hebreeuws:
LAMA  AZBATHNIE = Waarom (wat, hoe, hoever) hebt Gij Mij uitgevloeid
Eventueel: “Hoe hebt Gij Mij geofferd”


