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Psalm 68

Boven  deze  psalm  is
geschreven:  Gods zegetocht.

1  Voor  de  koorleider.  Van
David. Een psalm. Een lied.

Deze  psalm  werd  destijds
gezongen door de Hugenoten en
de  Geuzen  als  strijdlied  tegen
hun vijanden.

Dit  lied  is  een  jubel  op  Gods
kracht  en  macht,  zoals  een
Engels lied luidt: What a mighty
God we serve  of wel:  Wat  een
machtige God dienen wij.

2  God  staat  op,  zijn  vijanden
worden  verstrooid,  zijn  haters
vluchten voor zijn aangezicht.

Toen  het  volk  Israël  in  de
woestijn  gelegerd  was  met
Mozes  als  leider,  kon het  volk
pas  optrekken,  als  de
wolkkolom zich verhief.  

En  als  de  wolkkolom  zich
verhief,  sprak  Mozes  de
prachtige  woorden  uit,  die

genoemd  worden  in  Numeri
10:35b waar staat:

Sta  op,  Here,  opdat  uw
vijanden verstrooid worden en
uw haters  van  uw aangezicht
wegvluchten. 

David  heeft  dus  deze  woorden
van  Mozes  overgenomen,  die
Mozes sprak toen de wolkkolom
zich verhief en de Heere aan de
spits  van Zijn volk hen vooruit
ging.

Mozes geloofde in de kracht van
God.   Als  Jahwé opstond,  dan
werden  de  vijanden  overal
verspreid; ze vluchtten weg.  En
als  wij  weerstand  bieden  in
Gods kracht zoals Jacobus zegt,
gebeurd  hetzelfde.   Jacobus
schreef in 4:7b

Biedt weerstand aan de duivel,
en hij zal van u vlieden. 

3 Gelijk  rook verdreven wordt,
verdrijft  Gij  hen;  gelijk  was
smelt voor het vuur, zo vergaan
de  goddelozen  voor  Gods
aangezicht.
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Zo snel als was voor vuur smelt,
zo snel en volkomen komen de
vijanden van de Heere om.  

Wij,  christenen van het  nieuwe
verbond, hebben niet te strijden
tegen vlees en bloed maar tegen
de boze  geesten  in  de  hemelse
gewesten. (Ef. 6:12)

Met  het  schild  van  het  geloof
worden alle vurige pijlen van de
boze uitgeblust. 

4  Maar  de  rechtvaardigen
verheugen zich, zij juichen voor
Gods  aangezicht  en  zijn  blijde
met vreugdebetoon.

Maar Gode zij dank, Die ons de
overwinning  geeft  door  onze
Heere  Jezus  Christus.  (1  Cor.
15:57)

5 Zingt  Gode,  psalm zingt  zijn
naam, baant de weg voor Hem
die door de vlakten rijdt;  Here
is  zijn  naam,  juicht  dan  voor
zijn aangezicht.

In  de  gevangenis  van  Filippi
zongen Paulus en Silas Gode lof
en  de  stokbewaarder  en  zijn

gezin kwam tot geloof en lieten
zich dopen.  Door onder alles te
danken, banen we de weg voor
Hem en komt Hij ons te hulp.

8 O God, toen Gij voor uw volk
uit  toogt,  toen  Gij  in  de
wildernis voor tschreedt.

David  brengt  God  in
herinnering,  dat  Hij  voor  Zijn
volk  uittrok  en  voor  hen
voortschreed door de wildernis. 

God wil ook nu nog steeds voor
ons  uit  gaan  en  Hij  wil  ons
beschermen.   Hij  wil  voor  ons
uit gaan, elke dag.  

9 Beefde de aarde, ook dropen
de hemelen voor het aangezicht
van God; zelfs de Sinai voor het
aangezicht  van  God,  de  God
van Israël.

Ja,  dat  gebeurde  allemaal  toen
God voor Zijn volk uittrok.  Wat
een machtig God hebben wij. 

10 Een regen van milde gaven
storttet  Gij  uit,  o  God,  Gij
versterktet  uw erfdeel,  toen het
was uitgeput.
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11 Uw schare zette zich daarin
neder,  Gij  bereiddet  het  in  uw
goedheid  voor  de  ellendige,  o
God.

Tijdens de tocht in de woestijn
zorgde  God  voor  water  en
manna;  en Hij  gaf ze kwartels
als vlees om ze te versterken.  

12  De  Here  deed  het
machtwoord  weerklinken;  de
boodschapsters  van  goede
tijding waren een grote schare.

Toen het leger van Farao in de
zee omkwam, vormden Mirjam
en de vrouwen achter  haar  een
schare  van  boodschapsters  van
goede tijding en zij zongen:

Zingt  de  Here,  want  Hij  is
hoog  verheven,  het  paard  en
zijn ruiter stortte Hij in de zee.
(Ex. 15:20/21)

13  De  koningen  der
legerscharen  vluchtten,  zij
vluchtten  ,en  de  vrouwe  des
huizes verdeelde de buit.

De  koningen  der  legerscharen
doen denken aan de  vorsten  in
Kanaän,  die  door  Israël
verslagen werden. 

Over de buit, die verdeeld werd
aan hen die  thuis  bleven, lezen
we  in  Richteren  5:30  waar
Debora - die thuis bleef - aan het
woord is.

14 Laagt gij niet neer tussen de
kooien?  (de  vleugelen  der
duiven  waren  overtogen  met
zilver,  haar  slagpennen  met
glanzend goud).

De overwinnaars schitterden als
de vleugels van een zilveren duif
met gouden veren. 

15  15  Toen  de  Almachtige  de
koningen uiteendreef, sneeuwde
het door haar op de Salmon.

Terwijl  de  Almachtige  de
koningen  van  Kanaän  overal
verspreidde, sneeuwde het op de
berg  Salmon.   Uit  het  vervolg
blijkt dat dit een berg in Basan
is.
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De Almachtige streed terwijl het
daar  mooi  en  rustig  sneeuwde.
Dat doet denken aan de woorden
in Exodus 14:14 waar staat:  

De Heere zal  voor u strijden,
en gij zult stil zijn. 

16  Een  gebergte  Gods:  het
gebergte  van  Basan.  Gebergte
van Basan, veeltoppig gebergte.

Inderdaad heeft het gebergte van
Basan  veel  toppen  van  gelijke
hoogte.

17  Waarom  ziet  gij  afgunstig,
gij veel toppige bergen, naar de
berg  die  God  Zich  ter  woning
begeerde? Waarlijk, de Here zal
er voor eeuwig wonen.

Hier  wordt  het  gebergte  van
Basan, de enige sneeuwberg die
Palestina  bezit,  voorgesteld  als
een  persoon  die  met  afgunst
kijkt naar de berg Sion, die God
als Zijn woning heeft begeert.

18 Gods wagens zijn tweemaal
tienduizend,  duizenden  bij
duizenden;  de  Here  is  van  de

Sinai  het  heiligdom
binnengegaan.

De strijdwagens van God: Denk
aan  Elisa   die  bad  voor  zijn
knecht,  die  daarna  paarden  en
strijdwagens  van  vuur  rondom
Elisa zag.  Het zijn de ontelbare
duizenden  en,  zo  staat  er,  de
Heere is bij hen. 

En zo sprak ook Elisa tegen zijn
knecht: 

Vrees  niet,  want  zij,  die  bij
ons zijn, zijn talrijker dan zij,
die bij hen zijn. 
(2 Koningen 6:16)

En dit geldt ook nu voor ons. 

19 Gij zijt opgevaren naar den
hoge;  Gij  hebt  gevangenen
meegevoerd;  Gij  hebt  gaven in
ontvangst  genomen  onder  de
mensen,  ja  ook  van
weerspannigen;  om  daar  te
wonen, o Here God.

Dit  vers  wordt  door  Paulus
aangehaald in Efeze 4:8 waar hij
schrijft over de Heere Jezus:
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Opgevaren  naar  de  hoge,
voerde  Hij  krijgsgevangenen
mede,  gaven  gaf  Hij  aan  de
mensen. 

20 Geprezen zij  de  Here.  Dag
aan  dag  draagt  Hij  ons;  die
God is ons heil. 

21 Die God is ons een God van
uitreddingen,  bij  de Here Here
zijn uitkomsten tegen de dood.

De berijmde Psalm 68:10 luidt:

Geloofd zij God met diepst 
ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van 
heil;
Hij schenkt, uit goedheid, 
zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den 
dood,
Volkomen uitkomst geven.

22 Waarlijk, God verplettert het
hoofd  van  zijn  vijanden,  de
harige schedel van wie volhardt
in zijn schuldige daden.

23  De  Here  heeft  gezegd:  Uit
Basan breng Ik weder, Ik breng
weder uit de diepten der zee.

24 Opdat gij  uw voet  baadt  in
bloed,  de  tong  uwer  honden
haar  deel  krijge  van  de
vijanden.

In  vers  25  en  26  zien  we  een
feeststoet aankomen met zangers
voorop  en  daarachter
snarenspelers  en  in  het  midden
van  de  stoet  trommelende
meisjes. 

25  Men  ziet  uw  feeststoet,  o
God, de feeststoet van mijn God,
mijn Koning, in het heiligdom.

27 In koren prijzen zij God, de
Here, die immers de springader
Israels is.

De  zangers  zingen  over  Gods
overwinnende  zegetocht,  zoals
boven deze Psalm staat:
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26  Voorop  gaan  zangers,
daarachter snarenspelers, in het
midden  jonkvrouwen,  die  de
tamboerijn slaan.

Wat een prachtige, God lovende
feeststoet!

Zangers, dan snarenspelers en in
het  midden  van  de  stoet
trommelende meisjes. 

28  Daar  is  Benjamin,  de
jongste, hun heerser, de vorsten
van  Juda  in  drommen,  de
vorsten van Zebulon, de vorsten
van Naftali. .

Koning Saul kwam voort uit de
stam Benjamin; hij heerste over
Israël. 

Juda wordt ook genoemd, omdat
Benjamin  en  Juda  het  Zuiden
vertegenwoordigen.

En  Zebulon   en  Naftali
vertegenwoordigen het Noorden
van Israël.

29 Uw God gebood uw macht;
toon uw macht, o God.

30 Vanwege uw tempel, ter wille
van Jeruzalem bieden koningen
u geschenken.

In Openbaring 21:24 staat dat de
volken, die zalig worden, bij het
licht  van  de  stad  en  dat  is  het
nieuwe  Jeruzalem,  beeld  van
Christus' bruid, zullen wandelen.

En dat de koningen van de aarde
hun heerlijkheid en eer in deze
stad zullen brengen.

Deze  woorden  van  David  zijn
daar een profetie van.

31  Bedreig  het  gedierte  in  het
riet,  de  stierenbende  met  de
kalveren der  volken,  Gij,  die  u
werpt op hen die belust zijn op
zilver,  verstrooi  de  volken  die
behagen scheppen in strijd. 

Wilde  dieren,  horde  stieren,
volken  die  vreugde  vinden  in
oorlog.   Het  lijkt  op  het
eindoordeel  over  satan  en  zijn
trawanten.  De satan is het, die
de volkeren tot oorlog verleidt. 
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32  Aanzienlijken  naderen  uit
Egypte,  Ethiopie  strekt  haastig
de handen uit tot God.

In  Jesaja  19:20+22  wordt  over
Egypte  gesproken  in  de  verre
toekomst:

20  En dit zal tot een teken en
tot een getuigenis wezen voor
de Here der heerscharen in het
land Egypte.  Wanneer zij  tot
de  Here  roepen  vanwege
verdrukkers,  dan  zal  Hij  hun
een  verlosser  en  een  strijder
zenden, die hen zal redden.  

22  Zo  zal  de  Here  Egypte
geducht  slaan en genezen,  en
zij  zullen  zich  tot  de  Here
bekeren, en Hij zal Zich door
hen  laten  verbidden  en  hen
genezen. 

En  wat  zingen  deze  Godlovers
nog meer  in  dit  zegelied,  zoals
boven  de  psalm  staat.   Zij
zingen dat wat in vers 33 staat:

33  Gij  koninkrijken  der  aarde,
zingt Gode, psalmzingt de Here.

De  koninkrijken  van  de  aarde,
dus  ook  de  heidenvolken
waartoe  wij  behoren,  worden
door de zangers en door David
opgeroepen  om  de  Heere
zingend te loven.

34  Hem,  die  door  de  aloude
hemel der hemelen rijdt.  Hoor,
Hij  laat  zijn  machtige  stem
weerklinken!

Als de Israëlieten aan de hemel
dachten, dan waren dat meerdere
hemelen boven elkaar,  waarvan
de onderste hemel ons zichtbare
uitspansel is.  Paulus schrijft dat
hij eens weggevoerd werd tot in
de 3e hemel.  (2 Kor. 12:2)

Hier  rijdt  de  Heere  in  Zijn
troonwagen  door  de  hoogste
hemelen. 

35  Geeft  Gode  sterkte;  zijn
majesteit  is  over  Israël,  zijn
sterkte in de wolken.

36 Geducht zijt  Gij,  o God, uit
uw heiligdom; Hij, Israëls God,
verleent  sterkte  en  volheid  van
kracht aan zijn volk. 
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Geef  Gode  sterkte,  erken  zijn
macht  en  geef  Hem  eer.   Hij
verleent een volheid van kracht
aan  zijn  volk,  en  dat  doet  Hij
ook nog vandaag. 

Deze  psalm  eindigt  met  de
woorden: Geprezen zij God!  

En mocht u - op een boze dag -
geestelijke strijd ervaren, spreek
dan de woorden uit,  die Mozes
en  ook  David  uitspraken,  en  u
zult de zegen daarvan ervaren:

2  God  staat  op,  zijn  vijanden
worden  verstrooid,  zijn  haters
vluchten voor zijn aangezicht.


