Psalm 8
1 “Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith.
2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw
majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
3 Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om
Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.
4 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij
bereid hebt;
5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem
bezoekt?
6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en
heerlijkheid gekroond?
7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn
voeten gezet;
8 Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds.
9 Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeen
doorwandelt.
10 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!”

Een Psalm van David
David spreekt over de ''Heerlijkheid des Heeren"
David spreekt namelijk over "De mens".
We zullen geen kritiek hebben op vertalingen, de Statenvertaling is ook maar een
vertaling maar wel de beste (want de Nederlandse Bijbelvertaling aangaat).
Maar de N.B.G. vertaling heeft blijkbaar een andere mens voor ogen, dan die welke
David voor ogen heeft.
Want de N.B.G. (en ook andere vertalingen), ziet (via het opschrift boven deze
Psalm), elke willekeurige mens als: ''De kroon der Schepping Gods".
Zoals verder ook blijkt, uit het ''uit de losse hand'' geïnterpreteerde vers 6 (daarover,
later meer).
Maar de Psalm begint met de Heerlijkheid van de HEERE.
En de Psalm eindigt, met de Heerlijkheid van de HEERE.
En de tussenliggende verzen zouden logischerwijze ons dan ook een beschrijving
moeten geven over het feit waarom de HEERE dan zo Heerlijk, is.

Het zou dan ook merkwaardig zijn als de Psalmist de tussenliggende verzen zou
gebruiken om de natuurlijke mens op te ''hemelen''.
De N.B.G zegt dan ook abusievelijk: ''Gij hebt hem bijna Goddelijk gemaakt".
Natuurlijk heeft David, de Psalmist, het wel over een Mens.
Maar dan wel Die Ene, met een Hoofdletter.
Deze Psalm (maar welke Psalm eigenlijk niet?), is dan ook een machtig Loflied, en
heerlijk Getuigenis van David, over zijn Zoon Die tevens Zijn God is
(2 Samuël 7)
Namelijk van Hem, Die wij kennen als onze HEERE Jezus Christus.
Het Getuigenis van de Levende God, Die Zich geopenbaard heeft in het vlees.
Filippenzen 2:6-e.v.
Het Getuigenis van de Levende God, Die Zich vernederde, Die de Gesteltenis van
een Dienstknecht heeft aangenomen en de mensen gelijk geworden zijnde.
En in de Gedaante van een Mens, heeft Hij Zichzelve vernederd, gehoorzaam
geworden zijnde tot de dood, ja den dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook
uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, Welke boven alle naam is.
Opdat in den Naam van Jezus Christus, zich zou buigen alle knie hersenen die in de
Hemel, en die op de Aarde, en die onder de Aarde zijn. En dat alle tong zou
belijden, dat de Mens Christus Jezus, de HEERE is, tot Heerlijkheid des Vaders.
Nogmaals, deze Psalm is één machtig Getuigenis van- en over de HEERE Jezus
Christus.
Over de levende God, Die Mens werd, in een menselijk lichaam, der zonde gelijk
Niet dat er zonde in Hem was, want niet Adam, maar Gód was Zijn Verwekker.
En de HEERE Jezus daalde neder op het niveau van de "natuurlijke, zondige
mens''.

Psalm 8
In deze Psalm staat dan ook de titel ''Zoon des mensen, centraal. (:5) Het gaat in
deze Psalm (zoals eigenlijk in alle Psalmen) alleen over de ''Zoon des mensen.
Waarbij de HEERE Jezus Christus, als de door God verkozen Mens, verkondigd
wordt.
En als we deze Psalm op de mens het algemeen van toepassing brengen, dan
zouden we ons toch af moeten vragen:

Wat is er dan zo bijzonder aan de mens, dat God naar hem omziet?
Wat heeft de HEERE dan met die van nature zondige mens voor?
Waarom bemoeit de HEERE Zich eigenlijk met die mens?
Wat voor begeerlijks is er dan in die mens?
Sinds wanneer dan heeft de HEERE alles onder de heerschappij van die mens
gesteld?
En wat is die mens dan eigenlijk in Gods ogen?
Voor elk mens schijnt het belangrijk te zijn hoe hij gezien wordt door de ogen van
andere mensen. Maar om het nu wat ongenuanceerd te zeggen: wat mensen in
elkaar zien, en wat mensen van elkaar zeggen mag soms verheffend, mag soms
interessant, mag vaak pijnlijk en mag vaak vernederend zijn, maar wezenlijk is het
zeer "onbelangrijk" wat de ene mens van de andere mens zegt of vindt.
Als het een positief geluid is, geloven we het vaak niet eens (en daar is ook alle
reden toe), want wij vragen dan: ''meen je dit nu echter.
Maar van wezenlijk belang is, wat de HEERE van die mens zegt, en hoe de
HEERE naar die mens ziet.
Wie zijn wij, in de ogen van God?
Wat zijn wij, in de gedachten van God?
Hoe ziet de HEERE naar ons?
En wat is Gods doel, met ons?
Het gaat er nu niet om, om uiteen te zetten waarom het allemaal zo gegaan is, maar
wel, wat er gebeurde. In Genesis 1:1 lezen we: ''God schiep de beide Hemelen, en
de aarde".
Op een lager niveau is het zo, dat als een man en een vrouw een kind verwekt
hebben, weten zij (neutraal gezien), dat het kind tegenover hen beiden staat.
En zij zullen er zondermeer al rekening mee moeten houden (want dit zien ze in
ieder geval bij anderen), dat er een moment zou kunnen komen dat het kind hen
''tegen staat". Al is het maar in de ''pubertijd''.
Maar zij verwachten min of meer dat de liefde, die zij voor hun kind hebben, al die
problemen zal kunnen overwinnen.
En in bijzonder is dit bij de HEERE zo.
Al ver voordat de HEERE Zijn Schepping maakte, wist Hij dat de Schepping
tegenover Hem zou komen te staan. Dat degene, die Hij als overste en god over
Zijn Schepping zou stellen tegenover Hem zou komen te staan. In opstand zou
komen en dus Zijn tegenstander zou zijn. Jesaja 14; Ezechièl 28)

Genesis 1:2
En dus voordat de HEERE maar iets maakte en ver voordat de Wereld door Hem
tot: ''woestheid, ledigheid en duisternis'' zou worden gemaakt, (= oordeel op die
tegenstand) stond al vast, dat Hij Zijn Grote Liefde zou bewijzen aan Zijn
Schepping.
En dat deze Liefde van Hem door velen ook beantwoord zou worden.
1 Petrus 1:18-20; Openbaring 13:28 Want ver voordat de HEERE Zijn Schepping
zou ''nederwerpen'' (niet “grond leggen”), waardoor de Schepping tot ''woestheid,
ledigheid en duisternis'' zou worden, stond al vast dat Hij, op de bestemde tijd, als
het Lam Gods in de Wereld zou verschijnen, om de zonden der Wereld weg te
dragen aan het hout.
En dat er van alle tegenstander, velen tot ''voorstanders'' zouden worden van Hem,
op grond van Zijn bewezen Liefde.
En dit niet uit dwang: maar uit Zijn geloof, namelijk uit Zijn trouw
En uit Eigen vrije wil
Op grond van Zijn wederkerende Liefde
Op grond van Zijn Genade (= onverdiende gunst)
Genesis 1:2, 2 Petrus 3:5-e.v.:
''De 2 Hemelen en Aarde werden door de HEERE dus tot woestheid en ledigheid en
duisternis, gemaakt vanwege de tegenstand van satan, vanwege de verschijning van
de afgrond".
Genesis 1:3-e.v.:
En als het Licht der wereld, als het Woord Gods, de 2 Hemelen en de Aarde dan
gaat herstellen tot een wereld zoals die heden ten dage nog is, is de tegenstander
(= satan), deze Verderver, nog steeds de overste en god van deze Wereld.
(Onder toelating van de HEERE uiteraard.)
Genesis l:26:
En als de HEERE dan de mens formeert uit het stof van de aardbodem, waar de
Verderver zijn macht nog steeds over uitoefent, mag het toch duidelijk zijn, dat de
HEERE wist dat het verderf ook in Adam logischerwijze zou toeslaan.
Niet dat de HEERE dit zo wilde, maar het maakte wel onderdeel uit van al Zijn
plannen. En de val van Adam bracht dus ''niets schokkende'' teweeg.

En de Bijbel zegt dan ook:
1 Korinthe 15:46-49:
Let wel, de 1e mens, is uit de aarde, aards, hoor.
Maar de 2e Mens, de Laatste Adam, is de HEERE uit de Hemel.
1 Korinthe 5:6; Galaten 5:9:
Een weinig zuurdesem (verderf), doorzuurt (verderft) het gehele brood, nl: het
gehele Lichaam.
Romeinen 5:12-e.v.:
De mens, de 1e Adam, viel.
Adam viel in ongeloof en werd daardoor tot zondaar.
En gelijk door één mens de zonde in de (mensen)wereld ingekomen is en door de
zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen
gezondigd hebben.
Door die ene misdaad (= ongeloof' ongehoorzaamheid) van Adam, zijn allen die in
Adam zijn, zondaren. En de HEERE heeft dan ook geen welgevallen in die mens,
in die zondaar.
Psalm 14; Psalm 53; Romeinen 1 en Romeinen 3:
Hier geeft de Schrift ons dan ook een zeer uitgebreide, en nauwkeurige
beschrijving van de gedachten, en de werken, van de natuurlijke mens. En zegt
vervolgens dat de mens voor God dood is in de zonden en in de misdaden.
Maar zoals gezegd, het Getuigenis van heel de Schrift is, dat Gods Grote liefde
tóch uitgaat naar diezelfde zondige en goddeloze mens.
Zijn grote Liefde, die in de HEERE Jezus Christus gedemonstreerd is geworden,
zelfs toen wij vijanden, onrechtvaardigen, goddelozen, en haters Gods, waren.
(Romeinen 1)
Genesis 3:9: En hoewel de mens, niet de Woorden Gods geloofde, maar wel de
leugenachtige woorden van Gods tegenstander, riep de HEERE die mens toch tot
Zich. En Hij riep: "Adam, Ik ben je kwijt, waar ben je"?
Genesis 3:15) 1 Petrus 1:19:
De toekende Liefde van God, gaat uit naar in zonde gevallen mens.
En die Liefde van God voor de mens, is tot een hoogtepunt gekomen in de komst
van het Lam Gods, het Beloofde Zaad, Hetwelk is de HEERE Jezus Christus, Die
in de Gestaltenis van een Mens bevonden, Zijn Hemels Vader gehoorzaam is

geweest tot de dood, ja, tot de dood des kruisen. (Filippenzen 2:8)
Mattheüs 3:17; 17:5; 2 Petrus 1:17:
Hij is Dé Zoon des mensen.
Hij is ook Degene, van Wie God een aantal keer zei, toen de HEERE Jezus op
Aarde was: ''Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Dewelke Ik al Mijn welbehagen
heb; hoort Hem'' (= geloof Hem, stel je vertrouwen in Hem)
Hebreeën 1:1:
En alleen via Déze Zoon des mensen, alleen op grond van geloof in Hem Die door
Zijn dood en Opstanding Rechtvaardigheid tot stand gebracht heeft, is er weer
gemeenschap mogelijk met de Levende God.
De profeten van het Oude Testament kondigden dan ook de komst van Deze Mens
aan en via Deze Mens, via Deze Zoon, via het Woord Gods, spreekt God nu tot
ons. En spreekt Hij indices (via ons, namelijk Zijn Lichaam) tot Israël en tot de
mensheid.
De Bijbel, spreekt op vele plaatsen óver en tót de mens.
Waarbij het woord ''mens'', meestal de verstaling is, van het Hebreeuwse Woord:
Adam = 40.4.1 =
= rood
Het woord ''Adam'' is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor ‘‘Aardbodem’’,
namelijk
''Adamah' = 5.40.4.1 =

= Rode Aarde

De naam ''Adam'' betekent dan ook ''Rood'' of ''Rood zijn''
Het woord ''Adam'' (hier vertaald met ''mens'') staat dus in nauwe relatie tot, de
''Aardbodem''. En ook tot zijn zonden. A1 waren uw zonden als scharlaken (=
rood), Ik zal ze witter maken dan sneeuw.
De Aardbodem was in zeker zin de ''moeder van Adam" Want uit het stof van de
''Rode Aardbodem werd deze ''Rode'' door de HEERE geformeerd.
Jesaja 45:18:
Zegt dan ook: "Dat de HEERE de aarde geformeerd heeft, ter bewoning voor de
mensen: ''Ter bewoning voor Adam''

Handelingen 17:26:
God heeft uit één enkele het gehele Menselijke geslacht gemaakt om op de gehele
aardbodem te wonen. Waarbij het de bedoeling is, dat de mens op de aarde woont
en werkt en ook over de aarde heerst.
Genesis 1:26.28:
En dat vinden we dan ook in deze woorden.
Hier, waar de geschiedenis van de mens begint.
Waarbij de HEERE zegt:
Laat Ons ''Mens'' maken, naar Ons Beeld, en naar Onze gelijkenis.
Laat ons Adam (enkelvoud) maken.
En het profiel van Die Mens moest naar Gods Beeld en naar Gods Gelijkenis zijn.
Hij zou Heerschappij hebben.
Hij zou vruchtbaar zijn.
Hij zou talrijk worden.
Hij zou de Aarde vervullen.
Hij zou de Aarde onderwerpen.
Deze Mens krijgt van de HEERE een heersende functie. En dat is de eigenlijke
bedoeling van God met Deze Mens, met Deze Adam. Deze woorden van God zijn
dan ook speknek tot Adam gesproken. Tot Adam, als Hoofd, als Erfgenaam van
heel het Menselijk geslacht.
De verantwoordelijkheden en de opdrachten en alle dingen die aan Adam werden
toevertrouwd, zouden vervolgens overgaan op Zijn erfgenamen.
Maar wie zijn eigenlijk (naar Bijbelse normen) erfgenamen van Adam? Dit zijn
alleen diegenen die in de geslachtsregisters van Genesis 5, 1 Kronieken 1,
Mattheüs 1 en in Lukas 3 vermeld staan.
Natuurlijk staan onze namen daar niet bij, want wij waren toen nog niet geboren.
Maar weet wel, dat wij ''van nature", daar ook echt niet bij hadden gestaan, net
zomin als vele Oud Testamentische gelovigen hier niet bij staan.
Lukas 3:23-e.v.:
Maar in het geslachtslijsten van de HEERE Jezus, terugrekenend tot aan Adam toe,
lezen we dat de HEERE Jezus Christus de Zoon van Adam is. Namelijk Hij is de
Rechtmatige erfgenaam van Adam (en van God).
In dit geslachtsregister, zien we ook Noach staan.
Bij Noach, werd de Bedeling van het Menselijk bestuur ingesteld. Dus vanaf
Noach, en verder doorlopend tot op de Rechtmatige Erfgenaam van Noach, wordt

aan Hem ook de heerschappij gegeven over de gehele mensheid.
Daarom ook hier weet deze uitdrukking.
Genesis 9:6:
''Want God heeft de Mens naar Zijn Beeld gemaakt''
Dus hoewel alle mensen uit Adam zijn voortgekomen, zijn ze niet allemaal
erfgenamen van Adam en zijn ze ook niet allemaal erfgenaam van Noach. Want dat
zijn alleen zij, die als zodanig in de Bijbelse geslachtsregisters voorkomen.
Daarom zou de mens in het algemeen ook niet de opdrachten die de HEERE aan
Adam en aan Nöach toevertrouwd heeft, voor zichzelf opeisen.
Daarom ook staat vers 5 in deze Psalm centraal.
''Want Wie is Die Mens, dat Gij Zijner gedenkt''?
''Wie is Deze Zoon des mensen dat Gij naar Hem omziet"?
De logische vraag zou dan ook moeten zijn:
''Wie is Deze Mens dan?
''En wat is Gods bedoeling dan, met Deze Mens?
Nu, dit lazen we al in Genesis 1:26-28. Alleen zou de vraag moeten zijn, op Wie
zijn deze functies ten volle van toepassing.
Genesis 5:3:
Want Adam mag dan naar Gods Beeld (''naar'' = ''in de richting van'' Gods Beeld)
geweest zijn, maar hij wás nog niet Gods Beeld. En Seth was vervolgens naar het
beeld van Adam.
Dus Wie is nu werkelijk naar Gods Beeld en Gelijkenis? Dit was Adam in ieder
geval niet.
En Seth was dit ook niet, want hij was naar het beeld van Adam Dan kan het niet
anders of dit kan alleen maar kan slaan op Die Ene Mens, Die de gehele Mensheid
vertegenwoordigt.
En daarom vinden we de geslachtsregisters in de Bijbel. Omdat het belangrijk is
daarin de geslachtslijn te zien van de erfgenamen vanaf Adam en zo verder,
eindigend ''tot op Christus".
1 Corinthe 15:45:
De HEERE Jezus Christus wordt dan ook genoemd: ''de laatste Adam".
Dit betekent niet dat Hij de laatste mens op aarde was, want ook wij zijn uit Adam

en wij zijn bijna 2000 jaar na Zijn komst geboren De uitdrukking ''de Laatste
Adam'' wijst naar het Erfgenaamschap de erfgenamen van Adam. En in die zin, is
de HEERE Jezus Christus de laatste in de lijn van erfopvolging de laatste Adam,
namelijk de Definitieve, de Blijvende.
De laatste Erfgenaam van Adam.
Hij draagt dan ook de titel: "Zoon des mensen".
En sinds Zijn Opstanding is en blijft Hij voor altijd ''de Zoon des mensen".
Hij is de Enige, Wettige, Eeuwige Erfgenaam van Adam.
Hij is de Laatste Adam, danwel de 2e, de definitieve Mens, de Mens naar Gods
Beeld.
In Mattheüs 1 vinden we het geslachtsregister van de HEERE Jezus vanaf
Abrabam. Dit geslachtsregister had ook helemaal terug kunnen gaan naar Adam,
want Abraham staat in het geslachtsregister van de HEERE Jezus Christus in Lukas
3, als erfgenaam van Adam vermeld. Maar hier (in Mattheüs 1) gaat het
geslachtsregister van de HEERE Jezus niet verder terug dan tot Abraham, omdat in
dit geslachtsregister het koningschap van de HEERE Jezus Christus over Israël, het
volk dat uit Abraham geboren zou worden, bewezen wordt.
Dit geslachtsregister bestaat uit 3 x 14 geslachten.
Bij de laatste 14 geslachten is de HEERE Jezus het 13e geslacht, waarna deze
Erfgenaam van David, Abraham, Noach, Adam en van God, sterft.
Maar door Zijn Opstanding werd Hij de Christus, de 14e Erfgenaam en de ''Laatste''
omdat de Christus nimmermeer sterft. Christus Jezus werd de Zoon, de Erfgenaam,
van de HEERE Jezus.
Sinds Zijn Opstanding is Hij ook de Eeuwige Erfgenaam, en het Hoofd van een
nieuw Menselijk geslacht. Alles wat behoort bij de erfenis van die 1e Mens, gaat
over op de 2e Mens, op Christus namelijk. En in Hem, wordt Gods plan en Gods
bedoeling met de Mens, volkomen vervuld.
Genesis 1:26:
Er mag dan gezegd worden, dat Adam geschapen werd naar het beeld, en naar de
gelijkenis van God.
Romeinen 5:14:
Maar hier wordt gezegd, dat Adam een voorbeeld, namelijk een type, een schaduw
was van de Komende.
Wie is dan naar Waarheid het Beeld en de Gelijkenis van God?

Nu, niet Adam, maar zijn Zoon en Erfgenaam namelijk de HEERE Jezus Christus.
Hebreeën 1:1-3:
Christus is de Erfgenaam van Adam.
Christus is het Afschijnsel van Gods Heerlijkheid, en Hij is het Uitgedrukte
Beeld van Gods Zelfstandigheid en Hij draagt alle dingen door het Woord Zijner
Kracht
Kolossenzen 1:15:
“Dewelke het Beeld is van de Onzienlijke God, de Eerstgeborene aller creaturen.”
2 Korinthe 4:3,4:
“Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren
gaan; in dewelke de god dezer aion, de zintuigen verblind heeft namelijk der
ongelovigen, opdat hen niet bestrate de Verlichting van het Evangelie der
Heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.”
Als de 1e Adam en daarmee de mensheid als zodanig Gods Beeld en Gelijkenis al
zouden zijn, waarom wordt er dan zo triomfantelijk gezegd dat de HEERE Jezus
Christus het Beeld Gods is? En waarom wordt er dan in het Nieuwe Testament
vervolgens gezegd, dat het Gods bedoeling is dat wij het Beeld van Zijn Zoon
gelijkvormig zouden worden?
Romeinen 8:29:
''Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den
Beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele
broederen.”
1 Korinthe 15:49
''En gelijkerwijs wij het beeld van de Aardse mens gedragen hebben, alzo zullen wij
ook het Beeld van de Hemelse Mens dragen.”
Filippenzen 3:21:
''Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan
Zijn verheerlijkt Lichaam, naar de werking waardoor Hij ook alle dingen
Zichzelven kan onderwerpen.”
Het Beeld wat God Zich van de Mens voor ogen had, komt dan ook tot
Volmaaktheid in Christus Jezus, onze HEERE.

Hij is de Waarachtige Erfgenaam van Adam
In Hem, in Christus, komen ook alle dingen tot de Volmaaktheid.
Hij is de Mens, met Hoofdletter.
Hij is de Mens, zoals God Die Mens bedoeld had.
Hij is de Mens, zoals God Hem Zich voor ogen gesteld had.
En toen de HEERE Jezus, als Mens, in een vernederde gestalte, op aarde wandelde,
klonk dan ook die Stem uit de Hemel Die zei (al vooruitwijzend naar Zijn
Opstanding): ''Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik al Mijn welbehagen heb,
Hoort Hem"; geloof in Hem; stelde vertrouwen in Hem en Hij zal je maken naar
Gods Beeld en naar Gods Gelijkenis.
Vooral omdat Hij, als Mens, in die weg van lijden en vernedering in dienst van Zijn
Hemelse Vader, volkomen gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des
kruisen. En daarom, heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en Hem een Naam
gegeven, Welke boven alle naam; Opdat in de Naam van de Mens Jezus, zich zou
buigen alle knie hersenen die in de Hemel, en die op de aarde, en die onder de
aarde zijn en alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de HEERE zij, tot
Heerlijkheid des Vaders
En dit alles in tegenstelling tot de 1e Adam en al zijn afstammelingen. Want zij
waren uit de aarde, aards. Het zuurdesem doorzuurde het gehele lichaam. Zij waren
ongehoorzaam, waren ongelovig waren ontrouw aan de Waarheid en waren
onnuttig tot elke dienst aan God.
Maar de 2e Mens de Laatste Adam, is de HEERE uit de Hemel.
Filippenzen 2:7; Hebreeen 4:15; 1 Petrus 2:22
Hij is in alles de mensen gelijk geworden, doch zonder zonde.
Hij bleef wèl trouw aan het Woord en aan het Werk van Zijn Hemelse Vader.
Johannes 17:4, 5:
In Zijn leven en bediening op aarde verheerlijkte Hij Zijn Hemelse Vader.
Het werk wat de Vader Hem gegeven heeft, heeft Hij tot het volle einddoel
gebracht En de Verheerlijking van Déze Zoon des mensen vinden we hier dan ook
u in Psalm 8.
God had de 1e Adam, ook een werk te doen gegeven. Hij had hem in de hof
geplaatst, om die hof te bewaren, te bewaken, te bewerken en uit te bouwen en daar
over te heersen.

Maar de 1e Adam kon dit niet.
''Het stof'' heerste over Adam in plaats van dat Adam heerste over het stof.
Maar we zien dat de Laatste Adam de Erfgenaam van Adam, de Zoon des mensen,
de HEERE Jezus Christus, sinds Zijn Opstanding heerst over alles.
Zelfs de dood kon Hem niet houden en de dood is dan ook verslonden tot
overwinning.
Mattheüs 28:18:
Waar de HEERE Jezus dan ook zegt: ''Mij is gegeven alle Macht; in Hemel en op
aarde''
Johannes 16:33:
''In de Wereld zult gij (gelovigen) wel verdrukking hebben, maar hebt goeden
moed: Ik heb de Wereld overwonnen''
En sinds Zijn opstanding, heeft Hij blijvend, woning in ons gemaakt.
Hij heeft een hof geplant, in uw en in mijn wereld.
Die hof is ons aarden vat, met daarin een Schat, danwel de Boom des Levens,
danwel het Leven van Christus. Geplant in een aan Hem toebehorend hart, maar dat
zich bevindt in het midden van een van nature vijandig vlees. Hij wil die hof
bewaken, bewaren, uitbreiden: en Hij is daar ook toe in staat.
Hij wil niet alleen Heerschappij hebben over ons hart, maar over heel ons wezen.
Over onze geest, ziel, en lichaam.
Gods plannen worden dus niet in de le mens vervuld, maar in de 2e Mens.
Niet in de le Adam, maar in de Laatste Adam.
Mattheüs 17:5 Johannes 1:
Deze Laatste Adam is, zoals God Zelf zei: ''Mijn Geliefde Zoon".
Genesis 15; Galaten 3:16:
De HEERE deed beloften aan Abraham, en aan zijn zaad.
Degene, in Wie die Beloften volkomen en volmaakt vervuld zijn geworden, is de
Erfgenaam van Abraham, is het Zaad van Abraham namelijk Christus.
Genesis 48:
De HEERE deed beloften aan de Zoon van Jozef, aan Efraïm.
Deze beloften worden vervuld in de Ware Zoon van Jozef, namelijk in Christus en
Zijn Lichaam.

2 Samuël 7:
Ook deed de HEERE beloften aan David en aan zijn Erfgenaam, om Koning te zijn
over het gehele Huis Israël. En Deze Erfgenaam zou de Zoon van David, maar
tevens de Zoon van God zijn.
Genesis 9:6:
Christus Jezus, de Zoon des mensen, is tevens de Erfgenaam van Noach.
Erfgenaam van de troon over alle Volkeren der aarde.
Psalm 110:4:
Hij is tevens Hogepriester in der Eeuwigheid, naar de Ordening van Melchizedek.
De HEERE Jezus Christus is dan ook de Erfgenaam van alle dingen.
Dat wordt beschreven in Psalm 110.
De historische achtergrond van Psalm 8 is het leven van David zelf.
David was de erfgenaam van Adam èn van Noach èn van Abraham en kon dus met
recht ''zoon des mensen'' genoemd worden. Hij was ook de door God gezalfde
Koning en de HEERE bezorgde hem ook ''Heerschappij, Kracht, Macht, Eer, en
Heerlijkheid''.

Handelingen 2:25-e.v.:
Ook hier blijkt dat we al deze uitspraken niet ten volle op David van toepassing
kunnen brengen. En dus ook niet magen brengen. David zelf is zich daar ook
terdege van bewust geweest. David sprak namelijk over zijn HEERE, Die zijn
Zoon en ook Zijn God zou zijn.
Petrus zegt dan ook: ''David was een profeet''. Hij heeft zijn eigen situatie
gebruikt, als aanleiding om de betere Beloften Gods te verkondigen.
Deze Psalm van David, is dus een profetisch getuigenis over de Zone Davids.

Psalm 8
:1 “Een Psalm van David, voor den Opperzangmeester op de Gitthith.”
:1

Psalm
= Mizmoor =
Zamar =
Mor =
David =

= 200.6.40.7.40 = Lied, aanbidding
= 200.40.7 = Wijnrank, wijngaard
= 200.6.40 = Mirre (= welriekende balsem, maar ook lijden)
= 4.6.4 (=14) =Geliefde

Opperzangmeester
= Lamnatsach =
= 8.90.50.40.30
= Met betrekking tot de Opziener, de Eeuwig Getrouwe
Gitthith =

:1

= 400.10.400.3 = Wijnpers (Jesaja 63:2)

Het is loflied van David, aan Hem, Die Getrouw is.
En Die de Overste Herder, en Opziener uwer zielen is. (1 Petrus 2:25) Die de
weg van vernedering lijden (mirre), verdrukking en oordeel (wijn- persbak)
in gehoorzaamheid gegaan is.
En daarom wordt Hij in het volgende vers ''Verheerlijkt''.

:2

"O HEERE, onze Heere! Hoe Heerlijk is Uw Naam op de ganse Aarde! Gij,
Die Uw Majesteit gesteld hebt boven de Hemelen.”

:2

HEERE =
Heere =

= 5.6.5.10 = Jehovah
= 10.50.4.1 = Adonai = Bezitter, Eigenaar, Man

= 40.300 = Het Wezen
Naam =
En het Wezen van Jehovah is: ''Degene Die is''
Gesteld =

= 5.50.400 = tenah (komt van nathan = geven)

Mattheüs 28:18:
Op grond van Zijn Opstanding zei de HEERE: ''Mij is gegeven, alle macht in
Hemel en op aarde".
Zacharia 14:9:
''En de HEERE zal Koning zijn over de ganse aarde; te dien dage zal de HEERE
Één zijn en zal Zijn Naam Één zijn".
Hoewel dit binnen afzienbare tijd realiteit zal zijn, is van de Heerlijkheid van
Christus op aarde nog steeds niets te merken. Maar wij weten, wij geloven en dus
zien wij met de ''ogen des geloofs"
Hebreeèn 2:8, 9:
''Al1e dingen hebt Gij onder Zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij Hem
alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat Hem niet
onderworpen zij; Doch nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen
zijn; Maar wij zien Jezus met Heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder
dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de
Genade Gods voor allen den dood smaken zou".
Efeze 1:20-e.v.:
“Opdat de God van onzen HEERE Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid,
u geve den Geest der Wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; Namelijk verlichte
ogen uws versteeds, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van Zijn roeping en
welke de Rijkdom zij der Heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; En welke de
uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der
sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus als Hij Hem uit de doden

heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den Hemel; Verre
boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die
genaamd wordt, niet alleen in deze Wereld, maar ook in de toekomende; En heeft
alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot
Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn Lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die
alles in allen vervult”.
In de Wereld, oefent de HEERE Zijn Heerschappij nog steeds niet uit, want we
leven nog steeds in de periode, waarin Christus Zich verborgen houdt voor de
Wereld. En in Zijn verberging doet Hij nog steeds een werk aan allen die in Hem
geloven.
Zoals:
Efeze 5:25-e.v.:
''Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente
liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar
heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des Waters door het Woord;
Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of
rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijke”.
2 Korinthe 4:4:
En in die tussentijd maakt de god deler eeuw nog steeds de dienst uit in deze
Wereld. Hij verblindt de ogen en stopt de oren van de ongelovigen nog steeds toe,
opdat zij maar niet bestraald zouden worden met het Evangelie der Heerlijkheid
van Christus, Die het Beeld Gods is.
Efeze 2:2:
“In die wereld hebben ook wij eertijds gewandeld, naar de eeuw deler Wereld,
naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen
der ongehoorzaamheid.”
1 Johannes 5:9:
''Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele Wereld nog steeds ligt in het
boze". Maar de tijd komt, dat Christus de Overste Leidsman deler Wereld zal zijn.
Openbaring 20:1-:
''En ik zag een engel afkomen uit den Hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en
een grote keten in zijn hand; En hij greep den draak den oude slang welke is de
duivel en satans, en bond hem 1000 jaren;”

Dan zal dit geslacht, uit de Hemel geplukt, danwel geworpen worden.
De HEERE Jezus Christus zal zitten op de troon Zijner Heerlijkheid.
Een ander geslacht, zij die deel uit maken van het Lichaam van Christus, zullen hun
positie in de Hemel, en in Christus, innemen.
En de Heerschappij van Christus, zal realiteit zijn in de Wereld.
Habakuk 2:14:
''Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de Heerlijkheid des HEEREN bekennen,
gelijk de wateren den bodem der Zee bedekken”.
Jesaja 6:3: “En de 1 riep tot den ander en zeide: ''Heilig, heilig heilig is de HEERE
der Heirscharen! De ganse Aarde is van Zijn Heerlijkheid vol'' (Openbaring 1:4)
Jesaja 11:9, 10:
“Men zal nergens leed doen, noch verderven op den gansen berg Mijner
heiligheid; want de Aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren
den bodem der Zee bedekken. Want het zal geschieden ten delven dage dat de
Heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot Banier der Volken, zullen
vragen, en Zijn rust zal Heerlijk zijn.”
:3

“Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte
gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te
doen ophouden.”

:3

Mattheüs 21:15, 16:
''A1s nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderdaden, die Hij
deed, en de kinderen, roepende in den tempel, en zeggende: ''Hosanna den
Zone Davids'', namen zij dat zeer kwalijk; En zeiden tot Hem: ''Hoort Gij
wel, wat dezen zeggen"? Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit
de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid?“

Kinderen en zuigelingen zijn allen die zich laten leren en een onderdanig positie
innemen ten opzichte van het Woord en het Werk Gods.
1 Petrus 2:2:
''Die begerig zijn naar de redelijke onvervalste Melk''
1 Petrus 5:6:
''Zij, die zich onderwerpen en zich willen vernederen onder de krachtige hand
Gods''

Lukas 2:40:
Deze uitspraak wijst in 1e instantie naar de HEERE Zelf.
Lukas 2:49:
En hoe de HEERE Jezus, op zeer jonge leeftijd al zei: ''Wist gij niet, dat Ik moest
zijn in de dingen Mijns Vaders''
Zij die zich onderwerpen aan God en Zijn Woord, zullen hiervoor, beloond worden.
Maar degenen die ''tegenstaan'' (= de loochenaars en de spotters), zullen negatief
beloond worden, ze zullen het oordeel ontvangen. Ze zullen beschaamd staan, en
uiteindelijk niet meer bestaan.
:4

Als ik Uw Hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, :
die Gij bereid hebt;

:4

Hemel =

= 40.10.40.300 10.40.300 = Sjamie Sjamiem
= Hemel der Hemelen

= 10.40.300 = hemel (enkelvoud) (Deut. 28:23)
= Uitbeelding van Licht, en Heerlijkheid
Aanzie = als ik straks zal zien, of als ik ten volle al Gods handelen zal doorzien.
Zowel het werk Gods in verband met de Oude Schepping als al het Werk Gods met
betrekking tot de Nieuwe Schepping die volbracht zijn geworden in Christus.
Als ik doorzit, de Veelkleurige Wijsheid Gods. (Efeze 3:10)
Vingers =

Atzbath =
Atzba

=

= 400.70.2.90.1
= veelkleurigheid

Spreuken 7:3:
Bind ze (de Woorden Gods) aan uw vingeren, schrijf ze op de tafel uws harten.
Het Woord Gods (= 10) met Zijn vele aspecten, en veelkleurigheid.
Maan en sterren = zijn tot Heerschappij in de nacht
(Genesis 1:14) Psalm 136:9)
= Typen van het Ware Licht, en lichten, in een duistere Wereld.
De schaduwen van het Ware zijn al zo overweldigend mooi.
Bereid = Gesteld, Gereed gemaakt

Als ik aan Uw Heerlijkheid, en aan al Uw Wonderwerken denk, dan roep ik het uit:
:5

“Wat is de Mens, dat Gij Zijner gedenkt, en de Zoon des mensen, dat Gij
Hem bezoekt?”

:5

Mens = Enosh =
Anash =

= 300.50.1 = Man, Echtgenoot = Jahweh; Jehovah

= 300.50.1 = Zwak, dodelijk ziek zijn (en dus sterfelijk)

Zoon des mensen =
= Erfgenaam van Adam

= 40.4.1.5 50.2 = Zoon van Adam

Bezoekt =
= 4.100.80 = Phaqad = toerekenen
= In verband met ''zegen'' of ''straf''
Wie is Die Mens, Die Man, Die Echtgenoot Die zwak, dodelijk ziek en dus
sterfelijk is geworden en aan Wie de straf der Mensheid is toegerekend geworden
aan het hout van Golgotha? Is dit niet toegerekend geworden aan Jahweh, de
HEERE Jezus, namelijk aan de Zoon des mensen?
De woorden ''Enosh'' en ''Zoon van Adam'' komen nog 2 x in één tekst , , voor. En
met dezelfde strekking in Numeri 23:19; Job 25:6
De grote tegenstelling in Psalm 8 tussen vers 4 en vers 5, 6:
De Almachtige Schepper en alleen Wijze God (vers 4)
wordt Schepsel (vers 5 en 6)
Job.7:17-e.v.; Hebreeën 2:6-e.v.:
:6
:6

En hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt Hem met
eer en Heerlijkheid gekroond.
Weinig = voor een korte tijd.
Minder maken = Het ontbreekt Hem aan het een en ander. (Hebreeën 2:7)
Engelen = elohim = goden Satan, die een ''engel des lichts'' is, wordt ook
''god'' genoemd.
Namelijk: de god dezer eeuw.

De HEERE Jezus kwam in het vlees en was dus lager dan ''Geest''.
Maar in Zijn Opstanding werd Hij uitermate verhoogd, en ontving Hij de Naam,
Dewelke boven alle naam is. (Filippenzen 2)

De N.B.G. vertaling zegt van vers 5 en 6: ''Wat is de Mens, dat Gij Zijner gedenkt,
en het Mensenkind, dat naar Hem omziet Toch hebt gij hem bijna Goddelijk
gemaakt, en Hem met Heerlijkeid en luister gekroond".
En dit krijg je dus, als je de natuurlijke mens in de Bijbel, centraal wil stellen.
Zo wordt de vernedering van Jehovah, als de Zoon des mensen, volkomen
wegvertaald. Je kunt niet eens zeggen dat dit vanuit de grondtekst vertaald is. De
grondtekst wordt hier geweld aangedaan.
Zoon des mensen'':
Mattheüs 8:20 9:6) 12:8, 32, 40; 16:13; 17:22; 18:11; 20:28; 24:27, 30
Johannes 3:13, 14
:7

Gij doet Hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder
Zijn voeten gezet.

:7

Zijn vrijwillige vernedering, leidde tot Zijn uitermate Verhoging.
En Hij heeft ontvangen Heerschappij' over al wat is.
Alles onder Zijn voeten = Alles is aan Hem onderworpen.
Er is geen ding, wat aan Hem niet onderworpen is

:8

Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velde.

:8

Zowel huisdieren (vee), als wilde dieren.
Zijn Heerschappij zal over het volk Israël (huisdieren,vee) zijn en ook over
de Heidenen de andere volkeren (wilde dieren).

:9

Het gevogelte des Hemels en de vissen der Zee; hetgeen de paden der zeeen
doorwandelt.

:9

En over al wat in de Hemelen en al wat op de aarde is, en wat onder de aarde
is.

Zoals gezegd, in Filippenzen 2:10:
''Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie degenen, die in den Hemel,
en die op de Aarde, en die onder de Aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus
Christus de HEERE zij, tot Heerlijkheid Gods des Vaders''

Of men nu behouden wordt of dat men verloren zal gaan: elke knie zal zich voor
Hem buigen.
:10

"O HEERE, onze Heere! Hoe Heerlijk is Uw Naam, op de ganse aarde''

:10

De HEERE heeft een veel grotere Heerlijkheid ontvangen, dan die Hij had
eer de Wereld was. (Johannes 17:5)

David beschrijft op het Hoogste Gods Majesteit, Gods Almacht, en Gods
Heerlijkheid. En in bijzonderheid Zijn onbegrijpelijke Goedertierenheid en Genade
voor de in zonden gevallen Mensheid. Want Hij vernedert Zich.
Hij wordt Mens en demonstreert Zijn Grote Liefde in de Persoon van de HEERE
Jezus Christus. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij kwam op de dorsvloer,
danwel in de wijnpers en Hij stierf aan het kruis van Golgotha. Maar in Zijn
Opstanding is Hij de Eersteling geworden van de Nieuwe Schepping en heeft Hij
nieuwe Wijn voortgebracht. En op grond van Zijn Geloof en Zijn trouw aan het
Woord Gods, is Hij die uiterste weg van vernedering gegaan en is Hij daarom, door
God, tot de uiterste maat verhoogd en verheerlijkt gewonden.
En heeft Hij de Naam gekregen Dewelke boven elke naam is.
''O HEERE, onze Heere! Hoe Heerlijk is Uw Naam, op de ganse aarde."
Nu, wat de aarde betreft zal dit in de nabije toekomst realiteit zijn.
Wat onszelf betreft wij zouden de HEERE reeds nu in ons persoonlijk leven
verheerlijken.
Door bijvoorbeeld Zijn Woord te geloven en in ons hart te laten schrijven, opdat
wij veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons denken.
En opdat Zijn Woord ook ons woord zou zijn.
Opdat wij dagelijks daaruit zouden leven.
Amen.

