- 1 Psalm 45
(een lied der liefde)
Boven deze Psalm staat:
Bruiloftslied
Deze psalm is een heel bijzondere Messiaanse psalm. Een lied over de liefde, gemaakt voor de bruiloft van de koning en in
dit geval, voor Koning Jezus en Zijn bruid.
1 Een onderwijzing, een lied over de liefde,
voor de koorleider, van de zonen van
Korach, op ‘De lelies’.
Deze Psalm is opgedragen aan de leider
van het tempel-zangkoor en dient gezongen
te worden op de wijs van "De lelies" en dat
was in die tijd een bekende melodie, want
hij wordt boven meerdere psalmen genoemd.
Want dit is deze psalm : een lied over de
liefde. Op het eerste gezicht een soort minnelied zoals die vroeger – in de Middeleeuwen – door troubadours gezongen werd.
Maar bij nader inzicht is het een heel bijzondere Messiaanse psalm. Een lied der
liefde, gemaakt voor de bruiloft van de koning en in dit geval, voor Koning Jezus en
Zijn bruid.
2a Mijn hart brengt een goed woord voort.
In het Hebr. staat letterlijk: mijn hart bobbelt op. Van dat Hebr. woord is het woord
braadpan afgeleid, iets wat op het vuur gebraden wordt. Men kan dus ook zeggen:
Mijn hart bobbelt op van blijde woorden
door het vuur van de heilige Geest.
2b Ik draag mijn gedichten voor over een
Koning.

De dichter is dus een hofdichter, want Hij
draagt zijn gedichten voor over een Koning.
2c Mijn tong is een pen van een vaardige
schrijver.
Men kan zeggen dat die vaardige schrijver
een dichter is die - door de Heilige Geest
gedreven - schrijft.
3a U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen.
Hij is - zoals Kolossenzen 1 zegt - onder
alles de Eerste geworden; Hij is Zoon des
mensen maar ook het beeld van de onzichtbare God.
3b Genade is op Uw lippen uitgegoten,
daarom heeft God U voor eeuwig gezegend.
Dat maakt de Koning zo bekoorlijk: Hij
spreekt liefelijke woorden, woorden van
genade en daarom heeft God Hem voor
eeuwig gezegend. Men kan ook schrijven
vanuit de grondtekst: daarom heeft God u
voor altoos gelukkig gemaakt.
Dat is het, wat ook ons gelukkig maakt.
Wij zijn nieuwe mensen en Jezus woont in
ons en spreken wij goede woorden, woorden die genade geven aan hen die ons horen (Ef. 4:29) dan delen we in het geluk
van onze Koning, onze hemelse Bruidegom.
4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held,
het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie.
Koning Jezus wordt hier een held genoemd
die ten strijde trekt. Zijn zwaard is het
tweesnijdende scherpe zwaard, het woord
van God.
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5 Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het
woord van waarheid, zachtmoedigheid en
gerechtigheid; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren.
Hij, de Koning, rijdt hier in een zegewagen
van het woord van de waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Hij heeft Zijn
zwaard in zijn rechterhand.
6 Uw pijlen zijn gescherpt - volken zijn onder u - zij dringen in het hart van des konings vijanden.
Hij is voorzien van scherpe pijlen die in het
hart van de vijand dringen.
De berijmde Psalm 45 vers 2 luidt:
Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde,
Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten
strijde;
Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit; Rijd
zegenrijk in uwe heerlijkheid.
Op 't zuiv're woord der waarheid; rijd voorspoedig, En heers alom rechtvaardig en zachtmoedig;
Uw rechterhand zal 't Godd'lijk rijk behoên,
En in den krijg geduchte daden doen.

En nu gaan we naar vers 7 en 8 en die
woorden worden aangehaald in Hebreeën 1
waar staat:
8 Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw
troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid.
De scepter van Uw koninkrijk is een
scepter van het recht.
9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U
gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven
Uw metgezellen.

Dat zijn ongeveer dezelfde woorden, die in
Psalm 45 staan:
7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een
scepter van rechtvaardigheid.
8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd,
o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
Ook wij worden door Hem gezalfd wanneer wij gerechtigheid liefhebben en ongerechtigheid haten.
9 Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en
kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen
komt, waar men U verblijdt.
Zijn klederen zijn doortrokken van de heerlijke geuren van deze specerijen – een
beeld van zijn karakter, van Zijn deugden,
en uit ivoren paleizen verblijdt Hem snarenspel.
Ivoren paleizen …in 1 Kon. 22:39 staat dat
koning Achab een paleis bouwde, dat rijk
versierd was met ivoor.
Het hemelse paleis van de Bruidegom is
een bijzonder paleis, een ivoren paleis.
10 Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw
rechterhand, in het fijne goud van Ofir.
Dit is beeldspraak. Er zijn koningsdochters
– je zou ze kunnen noemen - de beste
vrienden van Jezus. en er is een gemalin en
dat is de bruid van de Koning. De bruid
staat aan zijn rechterhand in goud van Ofir
en dat betekent goud van het fijnste soort.

- 3 Zij staat daar in "goud van Ofir" . De bruid
heeft zich gereedgemaakt zoals staat in
Openbaring 19:7/8 over de bruiloft van het
Lam:
7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en
Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw
heeft zich gereedgemaakt.
8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want
dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van
de heiligen.
Ze was al gered door het bloed van het
Lam en toen heeft zij zich ook gereed gemaakt. Ze heeft zich namelijk gekleed in
een blinkend en smetteloos fijn linnen.
Er staat: En haar is gegeven, zich met
smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Het wordt de bruid gegeven, om zich
zo mooi te kleden.
En waaruit bestaat dat smetteloze en blinkend fijn linnen?? De bijbel zegt: Dit fijne
linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.
De bruid was gered maar heeft zich ook gereed gemaakt. Haar is een bruidstooi gegeven: het zijn de gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heiligen.
Er staat in Efeze 2:10
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in
Christus Jezus om goede werken te doen,
die God van tevoren bereid heeft, opdat
wij daarin zouden wandelen.
Dat bruidskleed bestaat uit goede werken.
Het zijn de gerechtigheden van de heiligen.
God heeft die elke dag voor ons klaar lig-

gen; Hij heeft ze van tevoren bereid opdat
wij daarin zouden wandelen.
Daden van barmhartigheid, van liefde, van
zachtmoedigheid, van meegevoel. Daden
gedreven door de liefde van en voor de
Bruidegom. Ze deed het alles voor Hem.
De bruid leeft voor de Bruidegom en de
Bruidegom leeft voor de bruid.
We gaan verder met Psalm 45:11
11 Luister, dochter, en zie, en neig uw oor:
vergeet uw volk en het huis van uw vader.
Nu wordt er rechtstreeks tot de bruid gesproken met de woorden: Luister, dochter,
en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en
het huis van uw vader.
De bruid wordt hier opgewekt om haar
volk en het huis van haar vader te vergeten.
Om haar aandacht te vestigen op de Bruidegom en Zijn woorden. Neig je oor !
12 Dan zal de Koning verlangen naar uw
schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u
voor Hem neer.
De schoonheid van de bruid is haar toewijding. Jezus begeert onze schoonheid en dat
is onze algehele toewijding aan Hem.
Vergeet uw volk en het huis van uw vader.
Paulus schrijft in Col. 3:1/4
1 Als u nu met Christus opgewekt bent,
zoek dan de dingen die boven zijn,
waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
2 Bedenk de dingen die boven zijn en
niet die op de aarde zijn.
3 Want u bent gestorven en uw leven is
met Christus verborgen in God.
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4 Wanneer Christus geopenbaard zal
worden, Die ons leven is, dan zult ook
u met Hem geopenbaard worden in
heerlijkheid.

Het gaat hier om innerlijke schoonheid, de
vrucht van de Geest: zachtmoedigheid, vrede, liefde, geduld, verdraagzaamheid, goedheid, trouw enz.

13 De dochter van Tyrus zal komen met
een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten Uw aangezicht gunstig te
stemmen.

15 In kleurrijk geborduurde kleding wordt
zij naar de Koning geleid; jonge meisjes,
haar vriendinnen in haar gevolg, worden
bij U gebracht.

In Openbaring 21 wordt een beschrijving
gegeven van de bruid, de vrouw van het
Lam en dan staat er in vers 24:

Hier staat het weer: de bruid wordt tot de
Koning geleid, jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg. Een heerlijke, feestelijke bruidstoet met vreugde en jubel, zoals staat in vers 16:

En de naties die zalig worden, zullen in
haar licht wandelen, en de koningen van
de aarde brengen hun heerlijkheid en eer
erin.
Zo zal het dus in de eeuwigheid zijn. Er
zal een stad zijn, het nieuwe Jeruzalem en
dat is tevens de bruid. (Op. 21:9b/10).
Er zullen koningen zijn die de heerlijkheid
van de naties in de stad brengen en er zullen naties zijn. Deze naties zijn wel behouden maar behoren niet tot de bruid en ook
niet tot de koningen.
Maar ze leven buitengewoon gelukkig en
als dankbaarheid brengen straks de koningen de heerlijkheid van de naties in de stad.
Het is beeldspraak maar het staat al in
Psalm 45:13/14
13 De dochter van Tyrus zal komen met
een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten Uw aangezicht gunstig te
stemmen.
14 De koningsdochter is innerlijk één en al
heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad.

16 Zij worden geleid in grote blijdschap en
vreugde, zij gaan het paleis van de Koning
binnen.
Hier gaan onze gedachten uit naar Openbaring 19:7/8 waarin beschreven wordt de
bruiloft van het Lam:
7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en
Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw
heeft zich gereedgemaakt.
8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want
dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van
de heiligen.
Blij zijn, zich verheugen, en Hem de eer en
de heerlijkheid geven want …. de bruiloft
van het Lam is gekomen en Zijn vrouw
heeft zich gereedgemaakt.
De vrouw des Lams was al gered maar nu
is zij ook gereed. Ze heeft de tijd gekregen
om zich gereed te maken en zij heeft zich
getooid in smetteloos en blinkend fijn lin-
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zijn de "gerechtigheden van de heiligen".
Daaronder vallen ook de eenvoudige dagelijkse dingen waar Titus 2:4/5 over schrijft:
Je man en kinderen liefhebben, kuis te zijn,
te zorgen voor het huishouden.
17 Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.
Gods zonen worden aangesteld tot vorsten
over heel de aarde.
18 Ik zal Uw Naam in herinnering roepen
bij alle generaties; daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.
Het slotvers benadrukt nog eenmaal, dat
wij hier met een bijzondere Koning te maken hebben. De volken zullen Hem loven,
en Hem danken voor eeuwig en altijd.
En Zijn Naam zal in herinnering gebracht
worden bij alle generaties: En Zijn Naam is
Jezus: Redder, Verlosser, Zaligmaker.

