Psalm 24
Deze Psalm heeft betrekking op de toekomst. Wanneer eenmaal ‘de aarde van de Heer zal
zijn’, ‘wie zal dan de berg van de HEERE beklimmen en wie zal staan in de plaats van Zijn
heiligheid?’ (vs. 3). Laten we erop letten dat de deur hier voor allen wordt geopend. Maar
alleen Jakob (vs. 6) heeft hier een plaats waarin hij wordt opgenomen, dicht bij de HEERE.
En toch is de zegen en het opnemen in genade van de kant van God bedoeld voor allen die
zich hebben gereinigd om God te zoeken – de God, Die Zijn centrum van zegen in Jakob
heeft opgericht. Het karakter wordt beschreven in vs. 4: wie rein is van handen en zuiver van
hart… Daarom heeft ook iedere heiden (ieder uit de volkeren) die deze karaktertrekken
toont, toegang tot de heilige berg van de HEERE. Christus Zelf trekt daar in triomf als de
HEERE in.
Met Psalm 24 sluit de rij van Psalmen die spreken over de relatie van Christus met de
heerlijken, de heiligen op aarde (Ps. 16:3). Wij zien in deze serie Psalmen Christus voor ons,
op de weg van het leven met de heiligen; Christus op het pad van de gerechtigheid,
omgeven door een boze wereld; de lijdende Christus, het Middelpunt van de hele
geschiedenis van Israël. We zien Hem als degene Die Zich met Israël had één gemaakt en op
Wie de bijzondere belangstelling van de HEERE zich richtte. We zien Christus, hoe Hij als
getuige voor de waarheid leed; we zien Hem als het onderwerp van de gedachten en
genegenheden van het overblijfsel. We zien Christus door God verlaten in een onbeschrijflijk
lijden; Christus die persoonlijk het pad inslaat die de schapen hebben te gaan, en Die hun –
hoewel Hij Zelf de ware Herder is (Ps. 23; vgl. Joh. 10) – de zorgzaamheid van de HEERE laat
ervaren.
Ten slotte zien we in Psalm 24 Christus, als Hij als de HEERE in heerlijkheid, als de HEERE van
de hemelse legerscharen, Zijn intrede doet in de tempel, wanneer allen Jakob en de God van
Jakob zullen erkennen. Hoe sterk heeft het een uitwerking op onze harten, als we zien hoe
Hij als werkelijke Mens voor onze ogen Zijn weg gaat! Wanneer we zo Zijn wandel
overdenken, wekt en wint Hij de volle genegenheid van onze harten.
In de volgende Psalmen vinden we weer de gedachten en de gevoelens van het overblijfsel
te midden van hun verdrukking in verbinding met deze positie van Christus. Dit alles is voor
ons heel leerzaam op onze levensweg, die steeds een weg van lijden is en blijft, zolang het
boze op aarde regeert.
Wanneer we nog een ogenblik terugkijken naar de voorgaande Psalmen, kunnen we in hun
karakter een voortschrijdende ontwikkeling waarnemen. Zo vinden we in de eerste Psalmen
(Ps. 3 - Ps. 7) de algemene grondbeginselen en de algemene toestand. Ze laten zien dat de
gerechtigheid nog niet heerst door het oordeel. De basis wordt ons getoond in de beide
eerste Psalmen: de Rechtvaardige is omgeven door mensen die één en al goddeloos zijn; het
oordeel is nog toekomstig; de raadsbesluiten van God met betrekking tot de Messias worden
aangekondigd, maar ze zijn nog niet vervuld (Ps. 8).
De Psalmen 9-10 spreken over de toestanden in het land en onder de Joden in de laatste
dagen, de Psalmen 11-15 spreken over de omstandigheden, het oordeel en de
grondbeginselen van het overblijfsel, wanneer het in deze omstandigheden naar de HEERE

opziet. Ten slotte tonen de Psalmen 16-24 de hele positie van Christus met betrekking tot
Israël aan, doordat zij Hem laten zien in het midden van Israël en het resultaat hiervan
duidelijk maken.
Daarna vinden we in de volgende Psalmen (Ps. 25 vv.) veel meer over de ervaringen en
beproevingen van de heiligen in de laatste dagen. Deze ervaringen moeten
noodzakelijkerwijs gebaseerd zijn op het offer van Christus. Daarmee is echter niet gezegd
dat de heiligen van die dagen een helder begrip van het offer van Christus zullen hebben; het
betekent ook niet dat de uitdrukkingen in deze Psalmen dit veronderstellen. En het betekent
evenmin dat ze passend zijn voor ons als Christenen.
Zulke ervaringen die door Psalm 25 en volgende worden beschreven, zijn niet mogelijk
zonder Zijn werkzaamheid en Zijn offer (die in de voorgaande Psalmen werden beschreven).
De Heilige Geest werkt door beide in het overblijfsel en in iedere gelovige, opdat het offer
van Christus volkomen wordt erkend.
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