
 

 

 
 meditatie                    Paul Horbach, nov 2012 
 
 

Psalm 2 
 

1 Waarom woelen de volken 
en zinnen de natiën op ijdelheid? 

 
2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde 

en de machthebbers spannen samen 
tegen de HEER en zijn gezalfde: 

 
3 Laat ons hun banden verscheuren 

en hun touwen van ons werpen! 
 

4 Die in de hemel zetelt, lacht; 
de HEER spot met hen. 

 
5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, 

en verschrikt hen in zijn gramschap: 
 

6 Ik heb immers mijn koning gesteld 
over Sion, mijn heilige berg. 

 
7 Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: 

Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; 
Ik heb u heden verwekt. 

 
8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, 

de einden der aarde tot uw bezit. 
 

9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, 
hen stukslaan als pottenbakkerswerk. 

 
10 Nu dan, gij koningen, weest verstandig, 

laat u gezeggen, gij richters der aarde. 
 

11 Dient de HEER met vreze 
en verheugt u met beving. 

 
12 Kust de zoon, opdat hij niet toorne 

en gij onderweg niet te gronde gaat, 
want zeer licht ontbrandt zijn toorn. 

 
Welzalig allen die bij Hem schuilen! 

 



 

 

Vooraf 
Deze psalm lees ik in het verlengde van de voorgaande psalm, dus van psalm 1. Psalm 1 gaat 
over de welgelukzalige mens. Psalm 1 gaat in op het verschil tussen de rechtvaardig mens, de 
welgelukzalige en de zondaar, de goddeloze mens. 
Welgelukzalig is de mens die niet eet van de Boom der Kennis (je afkeren van de goddelozen, 
zondaars en spotters) en die wel eet van de Boom des Levens ( je toekeren naar de Heilige, 
door altijd en overal Gods woord te gedenken  vooral in het hart). De welzalige mens is in 
vrijheid gehoorzaam. Niet braaf en ziekelijk vroom of zo, maar met eerlijke intentie om steeds 
weer volhardend en in vreugde, ook als het ogenschijnlijk zo tegen zit, zich gehoorzaam te 
richten op de Heilige. Steeds zal je vallen, dikwijls zul je de stem van de Heilige niet horen, 
zo vaak zijn er die perioden van leegte, steeds ook val je onbewust (en bewust! verleidingen 
en misleidingen zijn er legio) in de  zonde (= niet gericht zijn op God), en desondanks toch 
altijd weer opstaan, je nederig omhoog richten naar de hemelen in dankbaarheid en vreugde. 
Dat is een vruchtbaar leven, waar alles gelukt. Niet in de zin dat mij alles lukt, wat ik (en ik 
heb zoveel ‘ikken’) wil, maar mijn leven gelukt omdat Gods Wil hierin tot uitdrukking kan 
komen zoals Hij het wil. De weg van de goddelozen en zondaars is echter vruchteloos en 
vergaat, daar eindigt de eerste psalm mee. 
Psalm 2 wijst op  een andere tegenstelling namelijk die tussen de onrustige, roerige en ijdele 
ongehoorzaamheid van vele ‘volken’ en de pure, stille welgelukzaligheid in het gehoorzaam 
schuilen bij God. 
 
Psalm 2 
Ik hoor in vers 1 de welgelukzalige mens zijn verbazing, onbegrip, verwarring uitspreken. 
Waarom toch? MaH (Mem-Heh)? Hoe is het toch mogelijk dat al die volken met hun 
koningen zich verzetten tegen hun Schepper, tegen de Heilige?  Ondanks Zijn stem in hun 
hart?  Een mysterie, waarom laat God dat toe?   Een verdrietig waarom. Hoe is het toch 
mogelijk dat zelfs na door God aangeraakt te zijn, na de ervaring van Gods openbaring in het 
hart, dat er toch verzet komt en geen gehoorzame overgave in vrijheid? Volken (GOYiM), de 
70 volken over wie de Heilige Zich wil ontfermen (Genesis 10). Het doet me denken aan de 
tocht door de woestijn in het Exodusverhaal. Daar wordt getoond hoe we als mens zijn. Nadat 
het volk Israël door de Heilige bevrijd is uit de slavernij van Egypte, het volk Israël met al die 
meetrekkende Egyptenaren geleid door Mozes, door de zee is getrokken op weg naar het 
beloofde land, komt er al gauw weer verzet. Men verlangt terug naar Egypte als het maar even 
tegenzit, men vergeet het wonder van die verlossing uit Egypte, men richt het Gouden Kalf op 
als men Gods zwijgen te lang vindt duren. In mij zijn krachten werkzaam die zèlf willen 
bepalen, die zèlf willen beslissen, die niet willen wachten, die niet willen luisteren, die kortom 
zèlf koning van het geschonken leven willen zijn. Het is niet voor niets dat het Volk Israël 
voordurend belaagd wordt door vijandige volkeren en daar tegen moet strijden. Op leven en 
dood!  En zo dikwijls zwicht het Volk, dreigt het mee te gaan met die andere volken, erdoor 
overspoeld te worden. Steeds is het weer de Heilige die ingrijpt en op tal van manieren via 
profeten, koningen, richters de heiligende kracht van het volk Israël nieuw leven geeft. Soms 
gaat het er dan hard aan toe, worden grenzen getrokken maar altijd ter wille van 
gelukzaligheid van het volk Israel, van de goedwillende en gehoorzame mens. Het Volk Israel 
is de poort in mij naar het welgelukzalige leven, naar de rechtvaardige mens ( het thema van 
psalm 1). 
De ‘waarom- kreet’ van de welgelukzalige komt ook voort uit zijn zekerheid dat dit verzet 
ijdel (vers 1) is, letterlijk tot niets leidt. In het hart weet men de conclusie waarmee psalm 1 
eindigt namelijk dat die weg van verzet vergaat .  
Het gaat in de psalm niet alleen om de menselijke neiging zich te verzetten tegen de Wil van 
de Heilige. Deze neiging hangt samen met de mijn ingeschapen vrijheid. Deze neiging heeft 



 

 

met Satan te maken. En Satan is een positieve hemelse kracht die mij het in vrijheid kiezen 
voor de Heilige mogelijk maakt. Dus bewust afstand willen nemen van de ingeschapen 
neiging om te eten van de Boom van Kennis, van de neiging om te weigeren te luisteren naar 
de aanwijzingen van de Heilige, van de neiging om Gods Woord niet te gedenken. Nee het 
gaat dieper. Hier in de psalm is sprake van een georganiseerd verzet in mij. Een 
samenzwering (samenspannen). De ongeregelde volken worden in dit verzet geleid door 
koningen en machthebbers. De neiging wordt een georganiseerde opstand.  
 
Het is een bewuste opstand gericht ‘tegen de Heer (YHVH) en Zijn Gezalfde (MShYCh)’ 
(vers 2) . MShYCH is ook het Hebreeuwse woord voor de Messias.  
De Heilige en de Gezalfde worden in deze psalm steeds samen genoemd. 
Ik kan het niet anders zien dat die koningen en machthebbers krachten buiten mij zijn die 
gebruik maken van mijn neigingen. Het zijn zou men vroeger zeggen, nu ‘mag’ dat helaas niet 
meer, demonische krachten, die zich in mij nestelen als ik niet waakzaam ben, als ik Gods 
Woord vergeet, als ik Gods Woord niet meer innerlijk gedenk. Wanneer ik ga schipperen, ga 
uitstellen, wanneer ik in slaap ben. Dan ben ik kwetsbaar en gevoelig voor die verleidingen en 
dan slaan die krachten toe. Zij bundelen mijn afkerige neigingen en richten deze tegen de 
Heilige, aanvankelijk onopgemerkt door mij. Dan ga ik geleidelijk aan me (weer) meer en 
meer richten op de wereld buiten mij. Ik word onderdaan van de Prins van de Wereld. Van 
een wereld die God steeds meer doodzwijgt, God ontkent, een wereld die zelf ongeïnspireerd 
richting wil geven aan haar ontwikkelingen. Door de vele koningen en machthebbers die daar 
(willen) regeren ieder vanuit eigen inzicht en met eigen motieven ontaardt die uiterlijke 
buitenwereld in chaos, ondanks misschien alle goede individuele bedoelingen. 
Opvallend is het geniepige van deze georganiseerde influisteringen. De koningen weten al dat 
het verzet zich niet alleen moet richten tegen de Heer maar tevens en tegelijkertijd tegen Zijn 
Gezalfde.(vers 2) 
 
In vers 3 wordt gezegd hoe dat moet gebeuren: hun banden verscheuren en hun touwen van 
ons werpen. Deze banden en touwen  lijken te wijzen op de schriftelijke en mondelinge 
Torah. Het heiligende Woord van God dat ons hart tot rust brengt als wij deze aanwijzingen 
gedenken (psalm 1) 
De vreugdevolle dienstbaarheid van de welgelukzalige mens wordt door deze boze 
krijgsheren voorgesteld als een juk dat mij eronder wil houden. Dáár moet ik van bevrijd 
worden en dan kan ik mijn eigen mogelijkheden en talenten voor mezelf gaan gebruiken. Ik 
word dan zelf heerser van mijn leven. Ik bepaal zelf wel wat goed en niet goed is. Ik bepaal 
zelf wanneer en waar gezaaid en geoogst wordt in mijn leven, ik kan zelf wel voor een 
vruchtbaar leven zorgen (allemaal verwijzingen naar psalm 1). Dus weg met vreemde 
dienstbaarheid, leve mijn eigen koningschap. Dit is in Bijbelse termen: eten van de Boom van 
Kennis. 
De welgelukzalige mens verdriet zich in vers 1 al over de roerige, onrustige ijdelheid van 
volken en aardse koningen. En die ijdelheid wordt in vers 4  meer dan bevestigd. Hier wordt 
de onaantastbaarheid van de HEER (met aanspreeknaam ADoNaI) uitgedrukt. In de hemelen 
hoog verheven boven aards gewoel en aardse samenzwering zetelt, troont de Koning van heel 
de schepping. De Koning van hemelen en aarden. Ongenaakbaar, alles omvattend, alles 
beheersend, alles al dan niet toelatend, Almachtig. De aarde niet meer dan een steun voor Zijn 
voetenbank. De aardse opstand raakt Hem niet in zijn koningschap. Hij staat niet op, blijft 
tronen, onaangetast. De Heer ziet vanuit de hoogte al het gebeuren op aarde en doorziet alle 
plannen die daar gesmeed worden. Hij lacht en spot. Lachen en spotten is hier een menselijk 
beeld dat op de Heilige wordt geprojecteerd. Als in onze wereld iets onmogelijks ondernomen 
of voorspeld wordt, dan is de reactie lachen (hoe kan dan nou, je meent het toch niet serieus? 



 

 

Dat is belachelijk!) of spotten (je kunt me nog meer vertellen, fantast!). In de Bijbel 
bijvoorbeeld lacht Sarah als ze hoogbejaard hoort dat ze zwanger zal worden en een zoon zal 
baren. Dat is toch onmogelijk! En er zijn veel meer voorbeelden. Het lachen en spotten van de 
Heilige heeft voor mij niet de betekenis van uitlachen. Het spotten van de Heilige is niet 
negatief, onverschillig of hautain (dat zou wel al te menselijk zijn). De psalmtekst probeert de 
onaangedaanheid en onaantastbaarheid van de Heilige voor welke menselijke poging ook te 
benadrukken. Elk verzet van het schepsel tegen zijn Schepper is bij voorbaat en ten alle tijden 
ijdel en gedoemd te mislukken. Zijn Koningschap is onbegrensd, is over alle hemelen en 
aarden, is eindeloos.  
De goddelijke  toorn en gramschap heeft ermee te maken dat God niet duldt dat Zijn 
schepping wordt afgebroken. Ze zijn niet gericht tegen de volken maar tegen de demonische 
krachten die de volken gebruiken en misleiden. De toorn is een uiting van Zijn liefde.  
Dus dan spreekt Hij (vers 5) in die toorn en gramschap. 
Slechts de adem van Zijn spreken volstaat om de roerige opstand te doen verstommen 
Zijn spreken is een almachtig spreken en dit machtig spreken verschrikt de onmachtigen die 
zich machtig wanen. Dat goddelijk en koninklijk spreken, hier een gestreng spreken, wordt 
door de koningen en machthebbers wel ervaren als toorn en gramschap. Je voelt als het ware 
dat de demonische krachten inkrimpen, zich willen verbergen voor de mateloze Kracht van 
die woorden. De Goddelijke Koning veroordeelt hier niet onze neiging van afgekeerdheid, 
onze vrijheid waardoor we tegen Hem in kunnen gaan, maar de chaotische krachten 
(koningen en machthebbers) die van onze zwakheden gebruik willen maken en die ons 
definitief in chaos willen trekken. 
En de niet handelende Goddelijke Koning stelt de Gezalfde aan als Zijn handelende Koning 
en dus als Koning over heel de schepping. En deze Koning zetelt in het centrum van hemelen 
en aarden, de heilige berg Sion. Ook in mijn centrum het mystieke hart. Alles overziend, de 
kosmische orde behoedend, de orde beschermend tegen de chaos en haar krachten. En Hij 
handelt op Zijn wijze, streng of barmhartig. Altijd rechtvaardig, altijd uit Liefde. 
En de woorden spreken uit wat heel de schepping, zelfs alles wat zich in de diepste duisternis 
bevindt, ten diepste wéét: de Gezalfde, de Messias is Koning. De aangestelde Koning, Koning 
namens Hem en daarmee onze Koning over  hemel en aarde (vers 6).  Over alle volken en 
zover de aarde strekt (vers 8). 
 
En dan in vers 7 voor mij de kern van de psalm. 
De Zoon spreekt met de woorden van de Heilige, de hemelse Vader, over het besluit des 
HEREN:  ‘Mijn Zoon zijt gij. Ik heb U heden verwekt’ 
Eerst is in de psalm de rechtvaardige ‘aan het woord’ en verbaast zich over de ijdelheid van 
volken en hun koningen, daarna spreekt Hij die in de hemel zetelt over de Koning door Hem 
aangesteld, en nu spreekt de Zoon, de aangestelde koning, de Gezalfde zelf. Hij spreekt de 
‘woorden’ van de Heilige voor ons uit. 
Heden, betekent niet op dit moment, maar altijd en eeuwig. En dit koningschap is niet alleen 
buiten mij, dus transcendent, maar mag ook gewekt worden in het diepst van mijn hart. Dit 
verwekken is daarom ook het zaad in het hart waardoor de Zoon in de mens, in mij, geboren 
kan worden. Deze eeuwige uitspraak over vergoddelijking van mijn leven en het wekken van 
dit oerweten in de ziel, zijn de banden en touwen die mij binden aan de Heilige, het is het 
verlangen dienstbaar te mogen zijn aan Hem. De bereidheid om het juk van dienstbaarheid 
vreugdevol op me te nemen ondanks de lasten die gedragen moeten worden. Maar die lasten 
kán ik dragen, zegt mij psalm 1. 
Dit vers  doet me ook denken aan de doop van Jezus in de Jordaan. Daar wordt de tekst 
‘Mijn zoon zijt gij’ gecombineerd met een tekst uit Jesaja 42 aangaande de lijdende knecht 
van de HEER ‘in wie Ik een welbehagen heb’. Dat is verrassend. De machtige aangestelde 



 

 

Koning van deze psalm blijkt dezelfde te zijn die als een lijdende knecht van de HEER door 
de wereld gaat.  
 
In de twee volgende verzen (verzen 8 en 9) wordt de (al)macht die aan de Zoon geschonken 
is, uitgediept. De Zoon heeft de macht overal die almacht te gebruiken. Hij kan alles 
vernietigen stukslaan en verpletteren. De scepter, symbool van zijn koninklijke macht kan als 
een ijzeren knots zijn. Zij die niet willen buigen moeten breken. Als deze wordt gebruikt staat 
het resultaat vast dit in tegenstelling tot de ijdele pogingen van de richters der aarde (vers 
10). Maar het is aan de Zoon of en hoe Hij zijn macht gebruikt. We weten dat Hij ondanks al 
zijn macht uit liefde mens geworden is om dienstbaar aan de Vader en aan ons (!) de wereld te 
verlossen. Geen machtige Koning, maar ontledigt tot lijdende knecht. Zoon die mens 
geworden is.  
 
In de verzen 10, 11 en 12 worden de aardse koningen gemaand en aangespoord verstandig  te 
zijn, zich te laten gezeggen (luisteren), de Heer te dienen en zich te verheugen, de Zoon te 
kussen. Alles in de gebiedende wijs. 
Daar zit een volgorde in. Steeds dichter de Zoon naderend.  
Eerst weest verstandig, ben wijs: dat wil zeggen laat de ijdele waan los.   
Dan laat u gezeggen: luister naar die goddelijke stem, verzet je er niet tegen 
Vervolgens dient de Heer: gehoorzaam aan die stem, neem het juk op je, herstel de banden en 
touwen 
Verder verheugt u: doe dat met overgave, met vreugde, niet alleen omdat het moet maar in 
blijdschap 
Tenslotte in vers 12 kust de Zoon: erken in alles het rechtvaardige en barmhartig koningschap 
van de Zoon, buig je in ontvankelijke nederigheid, ontvang Zijn zegen, kust Zijn voeten. 
Kussen slaat op onderwerping en verzoening, verzoen je met de Heilige via de Zoon. Het is 
een bijzondere genade dat wij, zondaars, door het aanstellen en het nederdalen van de Zoon 
wij de Zoon mogen kussen. Dat wij zondaars desalniettemin waardig gevonden worden Hem 
zo intiem te benaderen en aan te raken. Dat geeft te denken! 
In dit vers staat BaR in het Hebreeuws en is eigenlijk niet het woord voor zoon. Dat woord 
duidt op zuiverheid. Zoon is BeN zoals dat ook in vers 7 wordt gebruikt. Maar BaR wordt 
overal en van oudsher toch als zoon vertaald. Bar wijst op een bijzondere Zoon typerend voor 
de Gezalfde, de Messias. De zuivere Zoon, Hij die zonder zonden is.  
 
In vers 10 worden de koningen met ironische spot richters der aarde genoemd, dus eigenlijk 
koningen zonder aan God ontleende macht en zeggenschap. Dat is terecht, want als we naar 
onze pogingen kijken om ons leven in eigen handen te nemen dan is onze ervaring dat dit 
onmogelijk is en indien succesvol het succes tijdelijk is, vergankelijk en alleen maar schijn. 
Wij ontvangen alles, we bouwen zelf ons leven niet.  
Indien we de Heilige naderbij komen, meer van zijn luister, zijn grootsheid en goedheid, zijn 
waarheid enz. gaan ervaren en zien dan vult ons dat met ontzag, eerbied,  besef van eigen 
geringheid en afhankelijkheid, doet ons huiveren, terugdeinzen om niet (nog) dichterbij te 
komen.   
En dat wordt met het woord vreze in vers 11 aangeduid. Dient de HEER met vreze en 
verheugt u met beving. Dat naderbij komen gaat gepaard met deze vrees maar is ook vreugde, 
welke zich uit in beving. De aanraking kan zo groot worden dat het teveel is, dat je aangetast 
lijkt te worden, ook lichamelijk, je verandert. Dat alles wordt met beving bedoeld.  
Vreze  in het Hebreeuws is YiRAH . Dit woord is taalkundig verwant met  (RAH) dat zien 
betekent. Vrees is een reactie op het zien van God en uit zich in beving. 



 

 

Er zijn twee manieren van God dienen en zich daarin verheugen. De eerste manier is dienen 
om zekerheid te hebben en zich verheugen in God zonder vrees. Dat is hypocriet dienen. Je 
bent zeker, vol van jezelf en vindt jezelf een goede dienaar. Dat dienen is verweven met goed 
oordelen over jezelf, slecht over de ander. Het gaat om jou, jouw verlossing. Een andere 
manier is bescheiden dienen, met eerbied, niet zo zeker zijn van jezelf, berouwvol. 
Bescheiden en onopvallend. Dankbaar voor de hulp van anderen, blij om te mogen dienen 
vooral ten behoeve van de ander. In allen en alles in blijdschap sporen van de Heilige 
opmerkend. Het gaat in dit vers 11 om de tweede wijze van dienen. Dat is ontvangend en 
dankbaar dienen terwijl je bij Hem schuilt. Het uitgangspunt ben jij niet zelf, maar Hij, de 
Zoon die staat centraal. 
 
Tenslotte de laatste zin: Welzalig allen die bij Hem schuilen! 
Het woord welzalig (AShRY), of welgelukzalig is ook het woord waarmee psalm 1 begon. 
Dus het einde van psalm2 komt weer uit bij het begin van psalm 1.  Het is een stille, 
vreugdevolle conclusie. We hoeven niet al te actief te zijn met en in ons unieke leven, we 
mogen actief ontvankelijk bij Hem schuilen. Hij geeft ons alles en Hij behoedt ons. 
En zo mogen wij door Zijn genade welgelukzalig zijn, een rechtvaardige worden.  
 
 Boom des Levens 
De psalm doet denken aan Vader, Zoon en Heilige Geest. En de Boom des Levens geeft een 
structuur om samenhangen weer te geven. 
Vader, de onaantastbare Koning, zetelend in de allerhoogste hemel (Kether), de Zoon 
geplaatst  op de heilige Berg Sion  waar de aarde en de hemelen elkaar raken en elkaar 
doordringen, waar ook de tempel, de woning van de Heilige is (Tifereth) en Heilige Geest (de 
alles doordringende Kracht en Liefde van de Vader die via de Zoon uitstraalt naar alle 
hoeken van hemelen en aarde). 
De welgelukzalige mens is de rechtvaardige mens die zich bevindt op Yesod en zo verbinding 
(brug) is  tussen de Zoon (Tifereth) en het volk Israel op weg naar het beloofde land 
(Malkuth) . 
 ‘Daaronder’ de verstrooide volken en overal ‘er om heen’ de chaotische krachten die de 
kosmische orde dreigen te verstoren. 
Vader - Zoon- Rechtvaardige- volk Israel (Kether- Tifereth- Yesod – Malkuth) vormen de 
middenkolom van de Boom, de axes mundi.  De middenkolom verbindt hemelen en aarde. Zo 
kan genade (hemels manna) neerdalen en kunnen gebeden en lofprijzingen opstijgen. Een 
kosmische ademhaling, de verbindende beweging van de Heilige Geest (Shekinah). 
Het spreken, de stem van de Vader is zijn uitademing en die stem is een naam voor de 
Shekinah. Zo spreek ook de rechtvaardige het  waarom?, wat? MaH? uit. MaH is eveneens 
een naam van de Shekinah en heeft betrekking op Malkuth. De aardse sfeer waar de Shekinah 
woning zoekt. In het Wat? van de rechtvaardige spreekt de Shekinah die lijdt door en te 
midden van de ontrouwe volken.  
Het symbool van de kabbalistische Boom des Levens maakt  duidelijk waar de demonische 
krachten op uit zijn: De welgelukzalige mens verdrijven uit Yesod en de weg  terug 
onmogelijk maken. De verbinding tussen de Zoon als Koning en het Volk Israël wordt zo 
verbroken (Yesod naar linkerkolom).  
In psalm 2 worden de ijdele pogingen van deze krachten besproken om de Zoon te 
vermoorden ( ‘banden verbreken’) enz om  daarmee de werkzaamheid van de Vader in Zijn 
schepping te blokkeren (Tifereth naar rechts).  De middenkolom, de heilige berg Sion, de 
Tempel, zou zo grotendeels vernietigd worden.  
Maar deze pogingen zijn ijdel want de Vader plaatst zijn Zoon heden in het hart (Tifereth) 
van zijn Kosmos. De aldus dáár aangestelde Koning is daarom onaantastbaar. 



 

 

Structuur van Psalm 2 
 
 
1 Waarom woelen de volken               Welzalig allen die bij Hem schuilen!  

en zinnen de natiën op ijdelheid?  
 
2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde    12 Kust de zoon, opdat hij niet toorne  

en de machthebbers spannen samen     en gij onderweg niet te gronde gaat,  
tegen de HEER en zijn gezalfde:       want zeer licht ontbrandt zijn toorn.  

 
3 Laat ons hun banden verscheuren      11 Dient de HEER met vreze  

en hun touwen van ons werpen!       en verheugt u met beving.  
 
4 Die in de hemel zetelt, lacht;       10 Nu dan, gij koningen, weest verstandig,  

de HEER spot met hen.        laat u gezeggen, gij richters der aarde.  
 
5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn,      9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots,  

en verschrikt hen in zijn gramschap:      hen stukslaan als pottenbakkerswerk. 
 
6 Ik heb immers mijn koning gesteld      8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel,  

over Sion, mijn heilige berg.        de einden der aarde tot uw bezit.  
 
 

7 Ik wil gewagen van het besluit des HEREN:  
Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij;  
Ik heb u heden verwekt.  

 
 
 

 



 

 

De verzen van psalm 2 zijn zo geordend dat een verrassende structuur 
zichtbaar wordt. 
 
De verzen zijn als volgt naast elkaar weergegeven. 

1  de laatste regel van vers 12 naast vers 1 
2. vers 12 naast vers 2 
3. vers 11 naast vers 3 
4. vers 10 naast vers 4 
5. vers   9 naast vers 5 
6. vers   8 naast vers 6 
7. vers   7 staat op zichzelf in het midden. 

 
Zo ontstaan polariteiten en thematieken. Ik geef verder geen toelichting 
 
      Links      Rechts 
1 

de welgelukzalige verbaast zich     wie zijn welgelukzalig.  
     onrustige activiteit           rust en ontvankelijkheid 

                alles ijdelheid                 zekerheid van gelukzaligheid. 
 
2. 

 koningen en machthebbers  12.         de Zoon 
agressief verzet en opstand    nederigheid en overgave 

 
3. 

afwijzen van dienstbaarheid   11.          de Heer dienen 
negatief verbinding afbreken    positief vrezen en verheugen 

 
4 

  Die in de hemel zetelt   10.  koningen  
de HEER spot             gij richters der aarde 

 
5.               9. 

     tot hen spreken        hen verpletteren 
  toorn            ijzeren knots 

      verschrikken            stukslaan 
 
6        8. 

    Ik               Mij en Ik 
      aanstellen        geven 

                Koning        volken als erfdeel 
 Sion, heilige berg        einden der aarde 

 
   7. kern van de psalm 

            De Zoon  
               heden verwekt. 

 
Paul horbach november 2012



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


