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Koningschap
In Israël is JHWH de Koning die het volk leidt en regeert, Jesaja 44:6.
De omringende volkeren hadden zelf koningen en vorsten aangesteld,
die het volk beschermden tegen vijanden. De vorsten waren de meest
heldhaftige figuren, die gekozen werden om
het volk te beschermen. Israël had ook
leiders, sterke figuren, helden en richters die
‘koningen’ werden genoemd. Koningen
waren ‘gezalfden’, dat komt van het woord
‘messa’, Messias, of in het Grieks Christos.
Zo werd Mozes ook ‘koning’ genoemd, zie
Deuteronomium 33:5
En Hij (Mozes) was koning in Jeschurun, als de
hoofden des volks zich vergaderden, samen met de
stammen Israels.

Israël zou een koning ontvangen. Israël
mocht zelf een koning uit haar midden
kiezen, die de goedkeuring van JHWH zou krijgen, en die zich geheel
zou dienen te houden aan de voorschriften zoals deze in het
Verbondsboek staan, zie Deuteronomium 17:14-20. Bileam voorzegde
het reeds dat de koning van Israël boven die van Agag (Edom) zou
verheven zijn, Numeri 24:7. Bij Samuel zien wij dat het volk tot de
profeet kwam met het verzoek om een koning (richter of rechter). Op
zichzelf goed, maar het volk wilde een koning zoals de omringende
volkeren, en dat was fout. Daarmee verwierp het volk de Godsregering
of theocratie. Zij verwierpen JHWH als Koning en Leidsman, als
Verlosser en Beschermer van Zijn volk.
1 Samuël 8:7 Doch van JHWH zeide tot Samuel: Hoor naar de stem des volks in
alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben
Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.
1 Samuël 10:19 Maar gijlieden hebt heden uw God verworpen, Die u uit al uw
ellenden en uw noden verlost heeft, en hebt tot Hem gezegd: Zet een koning over ons;
nu dan, stelt u voor het aangezicht van JHWH, naar uw stammen en naar uw
duizenden (geslachten).

Wij kennen de afgang van koning Saul, en de verkiezing van David.
Wij zouden de indruk krijgen dat het bij David zou gaan om een
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dynastieke opeenvolging van koningen uit zijn geslachtslijn. Dat blijkt
echter niet het geval te zijn, zoals wij in het vervolg zullen zien.
David, de ‘man naar Gods hart’
David is de held van Israël, bejubeld en verguisd, vereerd en versmaad.
Met zijn handen kon hij slingerstenen op millimeters nauwkeurig
richten. Met zijn vingers kon hij de mooiste muziek uit
snaarinstrumenten voortbrengen. Maar ook kon hij met zijn handen het
zwaard hanteren en het bloed laten vloeien. Leeuwen en beren kon hij
met zijn handen verslaan, maar ook kon hij zijn handen vouwen en
oprecht bidden.
David, een man met een fenomenale geest, uiterst fijngevoelig,
fijnzinnig, scherpzinnig, veerkrachtig, flexibel, vernuftig, vooruitziend,
listig, vriendschappelijk, hoogstaand, integer, godvrezend en oprecht.
Maar soms ook barbaars, een schurk,, meedogenloos en hard, inzake
Uria en Bathseba.
David, een man die zich bijna uit alle moeilijke omstandigheden wist te
redden. Hi j s i mul eer de desnoods
krankzinnig te zijn bij Achis. Hij kon ook
liegen voor de zaak van JHWH alsof het
gedrukt stond tegenover Achis, door voor te
geven dat hij in Juda was ingevallen, maar
intussen hele Filistijnse volksstammen had
uitgemoord.
Vanaf het begin van zijn optreden was hij
een leider. Eerst als een herder over schapen,
daarna als een soort bendeleider over
schuldenaars en opstandelingen. Tenslotte
als koning over Juda en Israël. In David zien
wij heel veel goede gelijkenissen en overeenkomsten met JHWH
weerspiegelen. Hij is de Wortel waaruit David wordt gevoed, de Geest
waardoor hij wordt geleid. Van schaapherder tot soldaat, tot
schildwacht, tot zwerver, en later tot koning. Zo is zijn leerschool.
JHWH heeft hem voor zijn hoge taak opgeleid en voorbereid. Zijn
gaven dienden ontwikkeld te worden, veelal onder moeilijke
omstandigheden. Met de ergste vijanden van Israël werd hij

3

Israels koningschap

no. 243

geconfronteerd, om hen te berechten en te bestrijden. Het waren o.a.
Saul, Goliad en de Filistijnen.
Saul was de inwendige vijand van Israël, een Belialsman. Goliad en de
Filistijnen waren de uitwendige vijanden van Israël. De inwendige
vijanden zijn dikwijls het gevaarlijkst. David heeft de boze geesten en
demonen van nabij gadegeslagen. Het is toch afschuwelijk dat iemand
als Saul met zulk een boze geest(en) op de troon van Israël zat. Erger is
niet in te denken, dat een boze geest aan het
hoofd van het door JHWH uitverkoren volk
van koningen en priesters kon staan! Doller
moet het toch niet worden. En dan nog wel
gezalfd met zalfolie. Weliswaar uit een
kruik, die breekbaar is, symbool van het
vergankelijke. Maar wél gezalfd. Geen ander
wapen was tegen deze bezeten persoon
opgewassen dan de harp, de muziek. Met
zijn lieflijke tonen bestreed David de
demonen, om Israël te redden uit de handen
van deze boze geesten. 1Kronieken 28:11. In
die tijd verkeerde David in het hoogst
mogelijke spanningsveld, een tweespalt van tegenstrijdigheden. JHWH
had hem door Samuel met de hoorn laten zalven, als symbool van het
onvergankelijke. Daarna was hij aan het hof gekomen van Saul, om de
goddeloze koning Saul in bescherming te nemen en de boze geesten te
verdrijven. Hoe gemakkelijk had hij Saul uit de weg kunnen ruimen!
Maar nee, hij wachtte heel rustig Gods tijd af. Hij nam de man met de
boze geesten in bescherming, die hem juist in de weg stond naar de
troon en hem zelfs naar het leven stond. Met wat gewoon getokkel
lieten de boze geesten zich niet verjagen. Nee, David legde zijn ganse
ziel in de muziek. U kunt het gemakkelijk horen aan een organist of
muzikant, of hij maar wat in het wilde weg speelt, of dat hij zijn ziel
erin legt!
We lezen eens wat er in het apocriefe boek Jezus Sirach over David
geschreven staat:
.
Sirach 47:1 Na deze stond Nathan, de profeet, op in de dagen van David.
2 Gelijk het vette is afgezonderd geweest van het dankoffer, zo is David afgezonderd
uit de kinderen Israëls.
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3 Onder leeuwen verkeerde hij gelijk onder geitebokjes, en onder beren, gelijk
onder lammeren.
4 In zijn jeugd bracht hij een reus om, en nam de versmaadheid uit het volk weg.
5 Toen hij zijn hand ophief om met de steen des slingers de trots van Goliath
terneder te werpen.
6 Want hij riep de Allerhoogste aan, en die gaf hem in zijn rechterhand kracht dat
hij weg nam een mens, die machtig, was in de oorlog, om de hoorn zijns volks te ver
hogen.
7 Zodat het hem verheerlijkte onder tienduizenden, en prees hem met zegeningen
van JHWH, als hem de kroon der heerlijk heid gebracht werd.
8 Hij verdelgde de vijanden rondom, en bracht tot niet de Filistijnen die tegen hem
waren, tot op de huidige dag toe heeft hij hun hoorn verbroken.
9 In al wat hij deed gaf hij God, de heilige en Allerhoogste, de eer, met heerlijke
woorden.
10 Uit geheel zijn hart zong hij lofzangen, en had degene lief die hem gemaakt had.
11 En heeft zangers ingesteld voor het altaar, om uit zijn geluid een zoete toon te
maken, en dagelijks God te prijzen met hun gezangen,
12 Hij heeft op de feesten ingesteld dingen die wel staan, en de bestemde tijden
volkomen versierd, opdat zij zouden prij zen zijn heilige naam, en van des morgens
vroeg aan zijn heiligdom weerklank zouden doen geven.
13 JHWH heeft zijn zonden weggenomen, en zijn hoorn verhoogd in eeuwigheid; en
heeft hem gegeven het verbond des koninkrijks, en de troon der heerlijkheid in
Israël.
14 Na hem stond op zijn zoon zijnde een wijs man, en door hem heeft het volk in
ruimte gewoond.

Dat is een mooie beschrijving van de man naar Gods hart.
In vers 2 zien we dat David de allerbeste is.
In vers 3 is hij de held en krachtpatser.
In vers 4 verslaat hij de reus met een slingersteen.
In vers 6 is hij de aanroeper van de Naam van Jahweh, en wel om de
hoorn van Israël te verhogen. De strijd gaat immers om het éne volk van
JHWH, tegen de volkeren, meest van het slangenzaad.
In vers 7 is het David die een erenaam ontving onder de 10.000.
In vers 8 is hij de bestrijder van de Filistijnen, door hun kracht te
breken.
In vers 9 is het de man die in alles zijn God dank betuigd met zijn
gehele hart en alzo JHWH liefhad.
In vers 10 is het de muzikant en dichter.
In vers 12 is David de insteller van de feesten, met de rechtspraak naar
billijkheid.
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In vers 13 zien wij dat zijn ergste zonden ook vergeven worden en zijn
hoorn voor altoos wordt verheven. De inzetting van het koningschap is
hem gegeven. Zijn troon is vastgesteld in Jeruzalem.
David is echter ook nog bouwkundige, want het ontwerp van de tempel
is niet van Salomo, zoals altijd wordt gedacht. Salomo is slechts de
uitvoerder, maar David is de ontwerper. Zie 1Kron.22, en 28:11vv.
Hiram had er als ‘vrijmetselaar’ eveneens zijn hand in.
Er zijn heel veel mooie gedeelten in de Bijbel te vinden waarin David
en zijn wederwaardigheden worden genoemd en opgesomd. Denk
slechts aan Ps.89, 132 en de andere
psalmen.
Wij laten slechts Ps.132 hieronder zien:
11 JHWH heeft David de waarheid gezworen,
waarvan Hij niet wijken zal, zeggende: Van de
vrucht uws buiks zal Ik op uw troon zetten. 12
Indien uw zonen Mijn verbond zullen houden,
en Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal; zo
zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw
troon zitten. 13 Want JHWH heeft Sion
verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn
woonplaats, zeggende: 14 Dit is Mijn rust tot
in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb
ze begeerd. 15 Ik zal haar kost rijkelijk
zegenen, haar nooddruftigen zal Ik met brood
verzadigen. 16 En haar priesters zal Ik met
heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. 17 Daar zal Ik David een
hoorn doen uitspruiten; Ik heb voor Mijn Gezalfde een lamp toegericht. 18 Ik zal
zijn vijanden met schaamte bekleden; maar op hem zal zijn kroon bloeien.

Doel en betekenis van het koningschap
In Israël was het aanvankelijk zo gelegen met het koningschap -net als
bij de omliggende volkeren- dat iemand het recht op het koningschap
diende te bewijzen, door naar buiten aan te tonen dat hij over de vereiste
bekwaamheden beschikte. Het gaat hier dan ook niet om een dynastieke
opvolging. Saul bewees zich aanvankelijk wel, door te gaan strijden
tegen de Filistijnen en andere vijanden van Israël. Zijn waarde en
betekenis zakte echter steeds verder naar beneden toen hij toonde niet
Gods tijd te kunnen afwachten, 1Sam.15. Vooral toen de vrouwen na
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Davids overwinning op Goliad slechts 1000 gaven aan Saul en 10.000
aan David, zag Saul zijn glans als rook verdwijnen.
David maakte zich wáár als koning en toonde bovenmenselijke
krachten. De koning was er immers voor bescherming, ter bevrijding,
niet voor zichzelf en eigen heerlijkheid. De koning trok aan het hoofd
van het leger uit, was één met het volk, als de dapperste held. En dat
was David metterdaad. Op de troon diende
de koning zijn rechterlijke wijsheid aan te
tonen. Hij moest rechtspreken, de
twistgeschillen en onvrede uit het land
wegdoen. Het koningsideaal was, dat de
koning de grote weldoener van het volk
diende te zijn. Dus geen machtsvertoon,
geen tirannie en volksdrijverij. Het ware
koningschap is vreedzaam en rechtvaardig,
niet tiranniek en gewelddadig.
Israël begeerde een koning, en dat was op
zichzelf niet fout. Israël had haar koning
ook gekregen wanneer het nog even geduldig was geweest. Van Juda
kon uit de 10e generatie pas een koning voortkomen, daar de zonen van
Juda in feite bastaarden waren, waarvan het 10e geslacht pas weer vrij
was. David was de 10e generatie. JHWH had immers aan Jakob uit Juda
de koning beloofd, en Bileam had het al voorzegd de scepter uit Jakob
te zien opgaan. Ook Hanna, de moeder van Samuel had het voorzegd en
uitgejubeld, dat er een koning zou komen. De fout van Israël was, dat
het een koning wilde naar heidense wijze, 1Sam.8:5. En daarmee
verwierp het volk JHWH en Zijn bedoeling met de koning(en).
5 En zij zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw
wegen; zo zet nu een koning over ons, om ons te richten, gelijk al de volken hebben.
6 Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel, als zij zeiden: Geef ons een
koning, om ons te richten. En Samuel bad JHWH aan.
7 Doch JHWH zeide tot Samuel: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u
zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat
Ik geen Koning over hen zal zijn.
8 Naar de werken, die zij gedaan hebben, van dien dag af, toen Ik hen uit Egypte
geleid heb, tot op dezen dag toe, en hebben Mij verlaten en andere goden gediend;
alzo doen zij u ook.
9 Hoor dan nu naar hun stem; doch als gij hen op het hoogste zult betuigd hebben,
zo zult gij hen te kennen geven de wijze des konings, die over hen regeren zal.
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Het volk verwierp het gezag van JHWH. Het gaat immers om recht en
rechtvaardigheid, niet om uiterlijk vertoon en despotisme. Zie wat er in
2Sam.23:3 staat geschreven: 1 Voorts zijn dit de laatste woorden van David.
David, de zoon van Isai zegt, en de man, die hoog is opgericht, de gezalfde van Jakobs
God, en liefelijk in psalmen van Israël, zegt:
2 De Geest van JHWH heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest.
3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: Er zal zijn
een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.
4 En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens
zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde
voortkomen.

Dát is het konings-ideaal. Dit ideaal is in Jezus, indien historisch- niet
verwezenlijkt. Jezus heeft nimmer op Davids troon gezeten. Het wijst
naar de eindtijd. Helaas, we zien dat dit ideaal ook in Israëls koningen
veelal vertroebeld is geworden door het vuil
van hun zonden. Het gaat JHWH echter om
gerechtigheid, die in heel de samenleving
toegepast zal worden. Van Jezus ontbreekt elk
historisch bewijs. Hoe kan men dan Jezus
wederkomst verwachten? Het gaat om de eindtijd Messias uit David, of in de geest van
David. Jezus was ook niet uit David, daar men
zijn verwekking toeschrijft aan de heilige
Geest, zonder toedoen van een aardse vader.
Zijn moeder was een nicht van Elisabeth, uit Levi, dus ook niet uit
David. Jezus is nooit aards koning geweest, en zodoende moesten de
kerkvaders wel overgaan om hem als eindtijd-Messias te poneren. Hoe
men dit kan rijmen met de Spruit Zerubbabel, blijft een open vraag.
JHWH had drie gaven of ambten ingesteld met het oog op het herstel
van Zijn koninkrijk: Profeet, Priester en Koning.
* Het profetische om het volk te waarschuwen, om het wel en het wee
aan te zeggen. De profeet staat in verbinding met Elohim.
* Het priesterlijke om te bemiddelen en om de normen aan te geven en
te hanteren. Onderwijzen in de Wet = de wetgevende macht.
* Het koninklijke om het recht te bestellen en te beschermen. De
uitvoerende macht.
Elk met een eigen verantwoordelijkheid, ter voorkoming van dictatuur.
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Het koninkrijk van Israël zou niet op de éne pijler van het koningschap
rusten, ook niet op twee pijlers; nee, op drie, waarbij het één niet zonder
het ander kan functioneren. Vrede en gerechtigheid is slechts daar tot
stand te brengen waar de drie pijlers goed functioneren. Dat dit hoge
vredes-ideaal oudtijds
niet werd gehaald, ligt
in het feit dat het volk
vanaf het begin slechts
oog had voor een
koning net als de
omliggende volkeren.
Indien JHWH niet een
lamp voor David
brandende had
gehouden, was het
koningsideaal al
spoedig geheel verloren gegaan. Het is dan ook geheel en alleen aan
Elohims trouw en toezegging te danken dat er op Davids troon in de
nabije toekomst iemand zal komen te zitten die daartoe door Hem is
besteld en voorbeschikt, de Spruit, de volkomen Begroeiing, de
uiteindelijke Uitloper of Scheut uit de wortel Davids. Dat zal
plaatsvinden ná de bekering en verzameling van Israëls overblijfsel uit
alle landen in de eindtijd. Dan zal er in het volk weer bewustzijn komen
van het ware koningsideaal, zie Hos.3:4-5:
4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten,
zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder
opgericht beeld, en zonder efod en terafim.
5 Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken
JHWH, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende
komen tot JHWH en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.
Het volk heeft vele dagen (eeuwen) zonder koning gezeten, verstrooid.
Het begon al bij de wegvoeringen of deportaties naar Assyrië en Babel.
Echter, hoe diep het volk ook weggezonken moge zijn, en hoe ver het
volk ook van het koningsideaal af leeft, JHWH blijft zijn
onvoorwaardelijke belofte aan David getrouw, Ps.89:25vv.
Het konings-ideaal blijft bestaan en voortgaan, tijdelijk onderbroken en
ondergronds, daarna weer bovengronds en opeenvolgende, wanneer er
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een Scheut of Spruit uit de oude wortel zal ontspruiten. Dat wil zeggen
dat er iemand opstaat uit het volk die in dezelfde geesteskracht van
David het volk zal regeren, wat niet per se iemand uit het geslacht van
David behoeft te zijn. Het koningschap moge verschillende keren over
de kop zijn gegaan, failliet zijn geweest, zoals Ez.21:27 toont, JHWH
zal de kroon geven aan de
rechtmatige erfgenaam.
Tijdelijk is de kroon en troon in
handen geweest van onrechtmatige
bezitters, van vorstenhuizen die van
de Merovingers en Nefilim
afstammen, maar er ten onrechte
aanspraak op maken van David af te
stammen. (o.a. Het Britse en
Nederlandse vorstenhuis)
Toen Israël een staat werd met een
koni ng, moest het ook de
landsinstellingen hebben. Er moest
een goed georganiseerd leger komen
en een goede rechtsinstelling. De
koning was JHWH’s plaatsbekleder, die de zaak van Hem op aarde
waarnam. Toch kent Ezechiël aan de nieuwe vorst uit David in de
eindtijd een bescheiden rol toe, Ez.45:7,17,22.
In het Noorderrijk der 10 stammen heeft het dynastieke principe, de
opeenvolging uit één geslacht, maar slecht gefunctioneerd. In Juda werd
de dynastie wél gehandhaafd, zij het op advies van de corrupte
priesterstand. JHWH gaat niet uit van het dynastieke principe, daar alle
profeten spreken over een nieuwe David in de eindtijd en het herstel van
zijn troon. Bij elke nieuwe vorst blijkt wél JHWH’s eigen keuze. Niet
Adonia of Absalom, maar Salomo volgde David op. Salomo bracht het
er niet best af. Hij deed álles wat JHWH verboden had voor de koning,
zie Deut. 18:13-19. In 2Samuel 7 gaat het dan ook niet om Salomo als
opvolger van David, maar om de eindtijd Messias Zerubbabel. Het
blijkt dat elke intronisatie een vernieuwing insluit van het troonverbond
met David. Het is dus niet noodzakelijk dat de oudste zoon als
eerstgeborene of een afstammeling van David de troonopvolger moet
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zijn. Het gaat slechts om koningen die in de geest van David zullen
regeren.
De gezalfde van JHWH
De zalving is voor een koning het voornaamste ritueel en kenmerk. De
zalfolie bevatte etherische bestanddelen van hasj, cannabis, wat heen
wees naar de verlichting van de Geest van JHWH, zie onze brochure
210. De koning had de werking van de Geest nodig, daar de taak van het
regeren van een groot volk in feite bovenmenselijk was. Het
koningschap zal in de toekomst zijn voltooiing krijgen in de lang
beloofde Heerser, die het licht van de heilige Geest bezit en in zichzelf
de kwaliteiten heeft om deze taak uit te voeren. De volkeren zullen het
zien en bekennen en hem gehoorzaam zijn. Een gewoon mens kan het
koningschap niet verdragen. Een gewoon mens kan niet bij zoveel
macht met beide benen op de grond blijven staan. Dat prikkelt tot
hoogmoedswaanzin en zelfvergoding, zoals de keizers zichzelf tot
goden verklaarden. We zien het ook in de arrogantie van de huidige
koningen en koninginnen, presidenten en regeerders, hoewel hun macht
enorm beperkt is.
Van de Gezalfde geldt, dat JHWH hem begiftigt met zachtmoedigheid,
nederigheid en de vreze van Zijn Naam, toegerust tot zijn werk. En
waarom? Omdat de Geest van Jahweh op hem is! Zie Jes.61:1.
Het troonverbond (zoutverbond)
JHWH heeft met David een voorwaardelijk én onvoorwaardelijk
verbond gemaakt, gesloten, nl. het troonverbond. Dit verbond is niet
met het volk Israël gesloten en opgericht of aangegaan. Nee, slechts met
één persoon, met David.
Psalmen 89-20) Toen hebt Gij in een gezicht gesproken van Uw heilige, en gezegd:
Ik heb hulp besteld bij een held; Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd.
20 (89-21) Ik heb David, Mijn knecht, gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik hem
gezalfd;
21 (89-22) Met welken Mijn hand vast blijven zal; ook zal hem Mijn arm versterken.
22 (89-23) De vijand zal hem niet dringen, en de zoon der ongerechtigheid zal hem
niet onderdrukken. 23 (89-24) Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor
zijn aangezicht, en die hem haten, zal Ik plagen. 24 (89-25) En Mijn getrouwheid en
Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn; en zijn hoorn zal in Mijn Naam verhoogd
worden.
25 (89-26) En Ik zal zijn hand in de zee zetten, en zijn rechterhand in de rivieren.
26 (89-27) Hij zal Mij noemen: Gij zijt mijn Vader! mijn God, en de Rotssteen mijns
heils!
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27 (89-28) Ook zal Ik hem ten eerstgeborenen zoon stellen, ten hoogste over de
koningen der aarde. 28 (89-29) Ik zal hem Mijn goedertierenheid in eeuwigheid
houden, en Mijn verbond zal hem vast blijven. 29 (89-30) En Ik zal zijn zaad in
eeuwigheid zetten, en zijn troon als de dagen der hemelen. 30 (89-31) Indien zijn
kinderen Mijn wet verlaten, en in Mijn rechten niet wandelen; 31 (89-32) Indien zij
Mijn inzettingen ontheiligen, en Mijn geboden niet houden; 32 (89-33) Zo zal Ik hun
overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen. 33 (89-34)
Maar Mijn goedertierenheid zal Ik van hem niet wegnemen, en in Mijn
getrouwheid niet feilen. 34 (89-35) Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen, en
hetgeen uit Mijn lippen gegaan is, zal Ik niet veranderen. 35 (89-36) Ik heb eens
gezworen bij Mijn heiligheid: Zo Ik aan David liege! 36 (89-37) Zijn zaad zal in
der eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor Mij zijn gelijk de zon. 37 (89-38) Hij zal
eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan; en de Getuige in den hemel is
getrouw. Sela. 38 (89-39) Maar Gij hebt hem verstoten en verworpen; Gij zijt
verbolgen geworden tegen Uw gezalfde.

Wat er ooit in de wereld mag gebeuren, en wat er ooit met het huis van
David of met het volk Israël moge geschieden, het verbond met David is
en blijft onschendbaar! Door de vergeestelijking der theologen heeft
Israël zijn betekenis verloren, en daarmee is tegelijk het koningschap
naar de geestelijke sferen in de hemel verplaatst, waar Christus zou
zitten aan de rechterhand van Zijn Vader op ‘Davids geestelijke troon’.
Wel is Davids troon schijnbaar van de aarde verdwenen, neder gestoten,
zoals uit het vervolg van Ps.89 blijkt:
39 (89-40) Gij hebt het verbond Uws knechts (schijnbaar) te niet gedaan; Gij hebt
zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. 40 (89-41) Gij hebt al zijn muren
d o o rgeb ro ken ; Gij h eb t zijn vestin g en
nedergeworpen. 41 (89-42) Allen, die den weg
voorbijgingen, hebben hem beroofd; zijn naburen is
hij tot een smaad geweest. 42 (89-43) Gij hebt de
rechterhand zijner wederpartijders verhoogd; Gij
hebt al zijn vijanden verblijd.
43 (89-44) Gij hebt ook de scherpte zijns zwaards
omgekeerd, en hebt hem niet staande gehouden in
den strijd. 44 (89-45) Gij hebt zijn schoonheid doen
ophouden; en Gij hebt zijn troon ter aarde neder
gestoten. 45 (89-46) Gij hebt de dagen zijner jeugd
verkort; Gij hebt hem met schaamte overdekt. Sela.
46 (89-47) Hoe lang, o JHWH! zult Gij U steeds
verbergen, zal Uw grimmigheid branden als een
vuur?

Het is echter nooit de bedoeling van JHWH geweest om Davids troon in
de hemelen te zoeken. Nee, op aarde zal die troon opgericht staan en
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worden. De troon is inderdaad voor een zeer lange tijd ter aarde
geworpen, uit het oog verdwenen, maar ze zal weer hersteld worden,
Hos.3:5.
De Brits-Israël mensen, en ook andere groepen, menen dat in Engeland,
en/of ook in Nederland, de troon van David staat, te zien in de Britse en
Nederlandse vorstenhuizen. Nader onderzoek heeft ons geleerd dat
zulks onmogelijk is. Dat zou veeleer een imitatie zijn van Davids troon,
zie onze brochures no.46, 170-175, 208, 219, 222. Men leze ter
ontwaking ook het boek van David Icke: The biggest Secret, en
Children of the Matrix (2001), en van Tim Cohen: The Antichrist and a
cup of tea (1998). Voor een heel lange tijd is Davids troon
onherkenbaar, maar niet voorgoed, niet voor altijd! Jer.33:2-vv
20 Alzo zegt JHWH: Indien gijlieden Mijn verbond van den dag; en Mijn verbond
van den nacht kondt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd;
21 Zo zal ook vernietigd kunnen worden Mijn verbond met Mijn knecht David, dat
hij geen zoon hebbe, die op zijn troon regere, en met de Levieten, de priesteren,
Mijn dienaren.
22 Gelijk het heir des hemels niet geteld, en het zand der zee niet gemeten kan
worden, alzo zal Ik vermenigvuldigen het zaad van Mijn knecht David, en de
Levieten, die Mij dienen. 23 Voorts geschiedde JHWH’s woord tot Jeremia,
zeggende:
24 Hebt gij niet gezien, wat dit volk spreekt, zeggende: De twee geslachten, die
JHWH verkoren had, die heeft Hij nu verworpen? Ja, zij versmaden Mijn volk, zodat
het geen volk meer is voor hun aangezicht. 25 Zo zegt JHWH: Indien Mijn verbond
niet is van dag en nacht; indien Ik de ordeningen des hemels en der aarde niet
gesteld heb;
26 Zo zal Ik ook het zaad van Jakob en van Mijn knecht David verwerpen, dat Ik
van zijn zaad niet neme, die daar heerse over het zaad van Abraham, Izak en Jakob;
want Ik zal hun gevangenis wenden en Mij hunner ontfermen.

En ook wat er in 2 Sam.23:5 staat:
1 Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isai zegt, en de
man, die hoog is opgericht, de gezalfde van Jakobs God, en liefelijk in psalmen van
Israël, zegt:
2 De Geest van JHWH heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong
geweest.
3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: Er zal
zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.
4 En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens
zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde
voortkomen.

5 Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een
eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is;
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voorzeker is daarin al mijn heil, en alle lust, hoewel Hij het nog niet
doet uitspruiten.
Nu is het laatste een niet al te beste vertaling en weergave van de
grondtekst. “Hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten”, dient te zijn:
“Want zal Hij het niet laten bloeien?” In 2Kron.13:5 wordt het
verbond met David een zoutverbond genoemd, dat de betekenis heeft
van onverderfelijk. Zout gaat bederf tegen. Dat wijst naar Jes.55:3, de
gewisse weldadigheden van het huis Davids. En het wijst naar 2Sam.7:
12-16
16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw
aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.
17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht,
alzo sprak Nathan tot David.

Staat Israël wil een koning
Bericht 28-11-2008: De bekende
bijbelwetenschapper en historicus David
Solomon vindt de tijd rijp dat Israël weer
een koning krijgt. Solomon wijst op de
‘desastreuze afwezigheid van een oprecht
politiek, spiri t ueel en r eligieus
leiderschap’ in het huidige Israël, en trekt
daarbij een parallel met de periode die
leidde tot de zalving van Israëls eerste
koning Saul. Volgens Solomon zijn alle
ingrediënten aanwezig voor het opnieuw
toewijzen van een koning in Israël. Ook het opnieuw geïnstalleerde
Sanhedrin, heeft de mogelijkheid besproken
van de benoeming van een koning. Er is
zowaar een kandidaat beschikbaar, die
bewijzen kan dat zijn familie afkomstig is uit
een 3000 jaar lange directe lijn van koning
David. Het gaat om Rabbijn Jozef Dayan. Of
de kroning van een koning over het volk van
Israël binnen afzienbare tijd ook
werkelijkheid wordt, is nog niet bekend.
Bron: www.Franklinterhorst.nl
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Davids vervallen hut
Amos 9:11. Hoe komt het dat Davids hut vervallen is? Dat ligt aan
Davids nazaten zelf. Ze waren niet wijs, niet godvrezend, althans de
meesten. Hieruit zien wij dat het bij Davids troon niet gaat om een
dynastieke opvolging, maar alleen om bekwame figuren, die in dezelfde
geest als David zullen regeren. JHWH zal het huis van David weer
opbouwen (niet bouwen alsof er niets meer van was). Daarmee zal
JHWH een nieuwe sociale wereldorde oprichten, een nieuwe
samenleving vol van vrede en gerechtigheid vestigen op deze aarde.
Alle kwaad zal worden overwonnen en weggebannen. Die nieuwe
wereldorde is niet naar het model van Bush’ Skull&Bones, van de
Illuminati. Niet naar de wil van mensen, maar naar de wil van JHWH.
Een theocratische heilsstaat.
Augustinus -de stille paus- heeft een kerksysteem opgebouwd dat berust
op de veronderstelling dat de kerk het geestelijk Israël zou zijn. Dus het
koninkrijk van de Messias. Maar waarom heeft Jesjoea dan leren
bidden: Uw Koninkrijk kome? Wanneer de kerk dat koninkrijk zou zijn,
is het bidden erom overbodig. Echter, Jesjoea Zelf plaatst het aanzitten
in het koninkrijk niet in de kerk(en), maar bij de komst van de Messias
in de eindtijd, daar waar alles nieuw zal worden. Dat is de ‘zomer’ die
nabij is, zie Matth.24:32. De zomer voor Israël is het algehele nationale
herstel, volk, koning en koninkrijk. Dat is nog niet de tijd van het laatste
oordeel, want dat komt pas lange tijd daarna.
Het verval van Davids hut kunnen wij niet beter voorgehouden krijgen
dan in Ez.22. Daar somt de profeet een waslijst van zonden op van de
vorsten en van Israël. Het gaat speciaal over Jeruzalem, de bloedstad,
met haar vorsten.
vers 7: ouderverachting, vreemden verdrukking
vers 8: schending van Jahwehs sabbatten
vers 9: kwaadsprekers, schanddaden, afgoderij
vers 10: seksuele perversiteit in de gezinnen
vers 11: bloedschande
vers 12: omkoperij, smeergeld, verzaking van Elohim
vers 13: woekerwinst, vergieting van bloed
vers 25: samenzwering van valse profeten, vraatzucht en roof
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vers 26: verkrachting der Wet door de priesters, ze laten het volk
onkundig
vers 27: vorsten zijn als verscheurende wolven, onrechtvaardige winsten
vers 28: leugen-profeten die in de Naam van Jahweh profeteren
vers 29: geweld en roverij in het hele land, verdrukking der ellendigen.
Er is niemand meer over die in de bres gaat staan voor het volk.
Welnu, dát zal alles worden hersteld. Er zal een Rechtvaardige komen,
een Heerser op de troon van David, die niet naar het gezicht van zijn
ogen zal rechtdoen. Dat is de eindtijd-David! Die man zal zijn als een
verberging tegen de vloed, Jes.32:2.
De eindtijd-David
De eindtijd-David is in ieder geval iemand die in dezelfde geest als
David zal komen. Het zal een man en koning zijn waarin het niet
moeilijk zal vallen om in hem de David van weleer te herkennen.
Aanvankelijk was David koning over Juda, te Hebron gezalfd. Daarna
was hij 33 jaar koning over geheel
Israël. Bij Davids zalving te Hebron
gaat het om het échte koningschap,
een man uit Juda, de koningsstam.
Saul was maar een interim, een
tussentijdse schakel, waar het niet
om het wáre koningschap ging.
Weliswaar was het koningschap van
David nog in beginsel, wat de aanzet
vormde voor het latere en volledige
koningschap, de heerschappij van
David in het Messiaans Vrederijk..
Ez.17:3,22 spreekt van de opperste tak van de cederboom, dus een takje
van de volgroeide boom, en wel de bovenste takjes, de volkomen
begroeiing, uitgroeiing, of Spruit, waarover in Zacharia sprake is. Dit
wijst niet naar Jesjoea, maar naar de nieuwe aardse koning David, die
een afbeelding is van JHWH, en daarom ook Messias genoemd wordt,
een gezalfde. Dat takje wordt op een hoge en verheven berg geplant.
Dat is het nieuwe herstelde Sion in de eindtijd, de berg van JHWH, of
de berg Sions, zie Ps.46-48. De Brits-Israelvisie wil in het takje van de
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ceder de koningsdochteren zien, die met Jeremia zijn meegegaan naar
Ierland en Engeland. Op zichzelf een heel indrukwekkend verhaal, maar
er is geen sprake van koninginnen die over Israël mogen regeren. Altijd
is er sprake van een man of mannen, die op Davids troon zullen regeren.
Wij kunnen onmogelijk koningin Elizabeth II en Beatrix herleiden tot
het Huis van David, daar zij afstammen van Merovingers, die op hun
beurt afkomstig zijn van Nefilim.
Daar een troon -de te herstellen troon van David- géén bestaansrecht
heeft zónder het herstelde volk Israël, moet éérst het volk Israël in de
eindtijd worden hersteld en bijeen vergaderd uit alle volkeren, aleer de
troon kan worden hersteld. De twaalf stammen Israëls in de verstrooiing
zullen bijeen vergaderd worden onder één hoofd, en dán zal Davids
troon bestaansrecht verwerven en krijgen, Hos.3:4-5. Daarna zal het
volk haar nieuwe koning aanstellen, Hos.1:11,
11 En de kinderen van Juda, en de kinderen Israëls zullen samen
vergaderd worden, en zich één enig hoofd stellen, en uit het land
optrekken; want de dag van Jizreel zal groot zijn.
Hierna nog enkele bijbelgedeelten en teksten die spreken over het
toekomstig herstel van Davids troon.
Jesaja 9:7 (9-6) Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn
op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken
met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van
JHWH der heirscharen zal zulks doen.
Jesaja 16:5 Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en op
denzelven zal bestendig een zitten in de tent van David, een, die oordeelt en het recht
zoekt, en vaardig is ter gerechtigheid.
Jeremia 23:5 Ziet, de dagen komen, spreekt JHWH, dat Ik aan David een
rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig
zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.
Jeremia 30:9 Maar zij zullen dienen JHWH, hun God, en hun koning David, dien Ik
hun verwekken zal.
Jeremia 33:15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der
gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.
Jeremia 33:17 Want zo zegt JHWH: Aan David zal niet worden afgesneden een
Man, Die op den troon van het huis Israels zitte.
Jeremia 33:21 Zo zal ook vernietigd kunnen worden Mijn verbond met Mijn knecht
David, dat hij geen zoon hebbe, die op zijn troon regere, en met de Levieten, de
priesteren, Mijn dienaren.
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Jeremia 33:22 Gelijk het heir des hemels niet geteld, en het zand der zee niet
gemeten kan worden, alzo zal Ik vermenigvuldigen het zaad van Mijn knecht David,
en de Levieten, die Mij dienen.
Jeremia 33:26 Zo zal Ik ook het zaad van Jakob en van Mijn knecht David
verwerpen, dat Ik van zijn zaad niet neme, die daar heerse over het zaad van
Abraham, Izak en Jakob; want Ik zal hun gevangenis wenden en Mij hunner
ontfermen.
Ezechiel 34:23 En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen
weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een
Herder zijn.
Ezechiel 34:24 En Ik, JHWH, zal hun tot een God zijn; en Mijn knecht David zal
Vorst zijn in het midden van hen, Ik, JHWH, heb het gesproken.
Ezechiel 37:24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen
te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn
inzettingen bewaren en die doen.
Amos 9:11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik
zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze
bouwen, als in de dagen van ouds;

Wij kunnen er op rekenen dat het een heerlijke tijd zal zijn wanneer het
koningschap zal worden hersteld. Het is het tijdvak, de aioon of eeuw
van de vrede op aarde. Het woordje eeuwig is bijna altijd gehouden
voor “altoosdurend en oneindig”. Dat is onjuist. Eeuwig is aionisch, dat
sluit een tijdvak in, met een begin en een einde. Wanneer Davids troon
eeuwig wordt genoemd, is dat niet oneindig, want ze had een begin, en
zal een einde hebben. Het gaat vooral om dé eeuw, de toekomende
eeuw van het Messiaans Vrederijk in de profetieën waarin alles zal
worden hersteld. Eenmaal hersteld zijnde, zal het definitieve Godsrijk
gevestigd zijn, tot in alle eeuwigheden. Om een goed begrip van het
woordje aioon, of in het Hebreeuws olam te verkrijgen, leze men het
boek van J. Pauptit over de aionen. Ook drs. Keizer heeft erover
geschreven.
Wat ons betreft die nu leven, wij zien uit naar de intronisatie
(troonsbestijging/inhuldiging) van Davids nieuwe koning. Oudtijds
werd de koning tijdens zijn intronisatie altijd toegejuicht door het volk,
met de kreet: Leve de koning!
Dat was geen wens van het volk aan het adres van de koning, maar het
was een teken van instemming, dat het volk het met JHWH’s keuze van
de nieuwe koning eens was.
Welnu, wanneer straks een man als David zal zitten als nieuwe messias
op zijn troon, zullen wij het uitjubelen: Leve de koning op Davids
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troon! Wij zullen JHWH’s keuze toejuichen en onderschrijven met ons
gehele hart, want wij weten dat Zijn keuze absoluut en betrouwbaar is.
Die koning zal werkelijk de verlosser der verdrukten zijn, een man voor
het volk uit het volk. En onze koning is van Israëls God gegeven, zie de
berijmde psalmen: Moge die tijd spoedig daar zijn!
PSALM 89.
2.,,Ik heb'', dit was Uw taal, ,,een vast verbond gemaakt
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt.
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren',
Aan David in Mijn gunst, met enen eed gezworen:
Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen,
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen.''
8.Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.
9.Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt,
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat:
,,Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren,
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren;
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden
En hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden.''
15.,,'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid;
Zo Ik aan David lieg', zo hem Mijn woord misleid';
Zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk pralen,
Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen;
Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen,
Staat Mijn getuige trouw te schitt'ren in elks ogen

Herkenningstekenen
De eindtijd Messias als zoon van David is te herkennen aan de volgende
tekenen:
1. Hij ontvangt heerschappij over het verzamelde Israël en de volkeren
2. Hij identificeert de Kaïn- en Ezau-volkeren om deze te vernietigen
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3. Hij is priester/koning in de orde van Melchizedek
4. Hij houdt zich volkomen aan het Verbond (de Torah)
5. Hij heeft het gedachtenis altaar voor JHWH gebouwd (Huis van
JHWH’s heerlijkheid) in het midden van het verzamelde Israël in een
kustland hoog in het Noord-Westen
6. Hij voert op gelijke wijze als David het koningschap
7. Hij vreest JHWH, net als David
8. Hij is een mens en geen God, een gewone man van, uit en voor het
volk
9. Hij is de Gezalfde Messias van de eindtijd, de Messias ben David,
niet te verwarren met de Messias ben Jozef, wat meer op het volk wijst
als geheel.
Veel profetieën voor deze eindtijd Gezalfde heeft men abusievelijk en
foutief op Jezus willen toepassen, daar Jezus -indien historisch- nooit op
een troon van David heeft gezeten om over het verzamelde Israël te
regeren.
Teksten die men op Jezus heeft laten wijzen, maar die in werkelijkheid
wijzen naar de Messias ben David zijn o.a.
Genesis 49:10; Numeri 24:17; 1Samuel 2:10; Psalm 2:6, 22:28, 72:7 en
17, 110:1,2 en 6; Jesaja 2:2-4, 9:3 en 6, 11:4, 26:21, Jeremia 23:5 en 6;
Ezechiël 21:27; Micha 2:13, 4:3, 5:4-5; Zacharia 3:15, 6:13, 9:10;
Melachi 3:3, etc.
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