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Wat zijn rechtvaardigen?
En wat zijn hun eigenschappen?
Zie voor het antwoord onderstaande psalm:
Psalm 101: 1 Een psalm van David. Ik zal van goedertierenheid en recht
zingen; U zal ik psalmzingen, o JHWH!
2 Ik zal verstandelijk handelen in den oprechten weg; wanneer zult Gij
tot mij komen? Ik zal in het midden mijns huizes wandelen, in
oprechtigheid mijns harten.
3 Ik zal geen Belialsstuk voor mijn ogen stellen; ik haat het doen der
afvalligen, het zal mij niet aankleven.
4 Het verkeerde hart zal van mij wijken; den boze zal ik niet kennen.
5 Die zijn naaste in het heimelijke achterklapt; dien zal ik verdelgen;
die hoog van ogen is, en trots van hart, die zal ik niet vermogen.
6 Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij mij
zitten; die in den oprechten weg wandelt, die zal mij dienen.
7 Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven; die leugenen
spreekt, zal voor mijn ogen niet bevestigd worden.
8 Allen morgen zal ik alle goddelozen des lands verdelgen, om uit de
stad van JHWH alle werkers der ongerechtigheid uit te roeien.
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verongelijkt heb, wien ik onderdrukt heb, en van wiens hand ik een
geschenk genomen heb, dat ik mijn ogen van hem zou verborgen hebben;
zo zal ik het ulieden wedergeven.
4 Toen zeiden zij: Gij hebt ons niet verongelijkt, en gij hebt ons niet
onderdrukt, en gij hebt van niemands hand iets genomen.
5 Toen zeide hij tot hen: JHWH zij een Getuige tegen ulieden, en Zijn
gezalfde zij te dezen dage getuige, dat gij in mijn hand niets gevonden
hebt! En het volk zeide: Hij zij Getuige!

Rechtvaardigen staan tegenover goddelozen. Goddelozen zijn los en loos
van God. Rechtvaardigen zijn recht van aard. In bovengenoemde psalm
vallen een aantal zaken die genoemd worden op. Het zijn positieve
eigenschappen.
Zie 1Samuel 12 getuigenis van Samuel t.o.v. het volk, waaruit blijkt wat
rechtvaardigheid is:
1 Toen zeide Samuel tot gans Israel: Ziet, ik heb naar ulieder
stem gehoord in alles, wat gij mij gezegd hebt, en ik heb een koning over
u gezet.
2 En nu, ziet, daar trekt de koning voor uw aangezicht heen, en ik ben
oud en grijs geworden, en ziet, mijn zonen zijn bij ulieden; en ik heb voor
uw aangezichten gewandeld van mijn jeugd af tot dezen dag toe.
3 Ziet, hier ben ik, betuigt tegen mij voor JHWH, en voor Zijn gezalfde,
wiens os ik genomen heb, en wiens ezel ik genomen heb, en wien ik

In Israël ware oudtijds verschillende rechtvaardigen. In het
apocriefe boek Jezus Sirach staat een heel mooi verslag van de Isra - E Lite, de elite uit Israël, wat wij hierna zullen weergeven
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2223286/Hospitals-bribed-patien
ts-pathway-death-Cash-incentive-NHS-trusts-meet-targets-Liverpool-Car
e-Pathway.html?ito=feeds-newsxml

Een voorbeeld hoe de onrechtvaardigen de touwtjes in
handen hebben en anderen de kastanjes uit het vuur laten
halen

Uit het apocriefe boek Jezus Sirach:
1 Deze onderzoekt de wijsheid aller ouden, en is bezig in de profetieën.
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2 De vertelling der vermaarde manen onthoudt hij, en in kloeke spreuken
gaat hij met hen om.
3 Hij onderzoekt verborgen spreekwoorden, en in raadselen der spreuken
oefent hij zich.
4 Midden onder de groten dient hij, en onder de vorsten wordt hij gezien.
5 Het land van vreemde volken doorreist hij, want hij heeft wat goed en
kwaad is onder de mensen beproefd.
6 Hij begeeft zijn hart tot JHWH, om vroeg te komen tot degene die hem
gemaakt heeft, en tot de Allerhoogste smeekt hij.
7 En doet zijn mond open tot het gebed, en smeekt voor zijn zonden.
8 Indien die grote God wil, zo zal hij met de geest des verstands vervuld
worden.
9 Hij zal de woorden zijner wijsheid als een regen uitgieten, en in zijn
gebed dankt hij JHWH.
10 Hij maakt zijn raadslag en wetenschap recht, en overlegt zijn
verborgen dingen.
11 Hij brengt de onderwijzing zijner leer te voorschijn, en in de wet van
het verbond van JHWH roemt hij.
12 Velen zullen zijn verstand prijzen, en dat zal in eeuwigheid niet
uitgewist worden.
13 Zijn gedachtenis zal niet vergaan, en zijn naam zal leven tot in alle
geslachten.
14 Zijn wijsheid vertellen de volken, en de gemeente verkondigt zijn lof.
15 Indien hij in het leven blijft, zo zal hij een betere naam nalaten dan
duizend anderen; en indien hij komt te rusten, zo verkrijgt hij die voor
zich.
16 Nog zal ik vertellen hetgeen ik bedacht heb, want ik ben vervuld
gelijk de volle maan.
17 Gij heiligen hoort mij, en spruit uit gelijk een roos, die geplant is aan
een stromend water;
18 En brengt een bloem voort gelijk een lelie; geeft een reuk van u, en
zingt een lofzang.
19 Looft JHWH over al zijn werken met gezang der lippen, en met citers;
en zegt zo in uw dankzegging:
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20 De werken des Heren zijn alle zeer schoon, en al wat hij gebiedt
geschiedt in zijn tijd; men mag niet zeggen: Wat is dit? want al deze
dingen zullen op hun tijd onderzocht worden.
Israël heeft veel rechtvaardigen voortgebracht, mannen en vrouwen van
naam. In het apocriefe boek Jezus Sirach hoofdstuk 44 en 45 staan zeer
mooie zaken over rechtvaardigen, met hun namen erbij vermeldt Zie:
1 LAAT ons nu de heerlijke mannen prijzen, en onze vaderen van
geslachten.
2 JHWH heeft door hen voor zijn majesteit veel eer teweeg gebracht van
de eeuwen af.
3 Zij hebben geheerst in hun koninkrijken, en zijn vermaarde mannen
geweest in vermogen;
4 Die raad gaven met verstand, en verkondigd hebben van profetieën.
5 Leiders van het volk in de raadslagen, en in het verstand der beschreven
wetten van het volk.
6 Wijze redenen zijn geweest in hun onderwijzing, en zij zochten
liefelijke gezangen uit van muziek, en verhaalden beschreven gedichten.
7 Rijke mannen, voorzien met sterkte, en vreedzaam levende in hun
woningen.
8 Al deze zijn onder hun geslachten verheerlijkt geweest en in hun dagen
beroemd.
9 Enigen zijn er onder hen, die een naam nagelaten hebben, waardoor
hun grote lof verteld wordt.
10 Doch enigen zijn er waarvan geen gedachtenis is, en die vergaan zijn
gelijk of zij niet geweest waren; en zijn geworden alsof zij nooit geboren
waren; desgelijks hun kinderen na hen.
11 Doch dezen zijn mannen der barmhartigheid, welker gerechtigheden
niet zijn vergeten.
12 Bij hun zaad blijft een goed erfdeel; hun nakomelingen zijn in de
verbonden.
13 Hun zaad is in de verbonden, en hun kinderen na hen.
14 Tot in der eeuwigheid blijft hun zaad, en hun heerlijkheid zal niet
uitgedelgd worden.
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15 Hun lichamen zijn in vrede begraven, en hun naam leeft van geslacht
tot geslacht.
16 De volken zullen hun wijsheid vertellen, en de gemeente zal hun lof
verkondigen.
17 Henoch behaagde God, en werd weggenomen, om het geslacht een
voorbeeld der boetvaardigheid te zijn.
18 Noach werd volkomen bevonden en rechtvaardig, in de tijd des toorns
geschiedde
hem
vergelding.
19 Daarom geschiedde de
zondvloed, en eeuwige
verbonden werden met
hem opgericht, opdat niet
alle vlees door de zond
vl oed zou ver del gd
worden.
20 Abraham is geweest
een gr oot vader van
menigte der volken, en
daar is niemand gevonden
hem gelijk in zijn heerlijkheid, welke de wet des Allerhoogsten bewaard
heeft, en met hem in een verbond geweest is.
21 In zijn vlees heeft JHWH het verbond opgericht, en in de verzoeking
werd hij getrouw bevonden.
22 Daarom heeft hij hem met een eed beloofd, dat hij de vol ken zou
zegenen in zijn zaad;
23 En hem zou vermenigvuldigen gelijk het stof der aarde; en dat zij een
erfdeel zouden bezitten van de ene zee tot aan de andere, en van de rivier
tot aan het uiterste der aarde.
24 En alzo heeft hij ook in Izaäk gesteld, om Abraham, zijns vaders wil,
de zegen aller mensen, en het verbond, en heeft het doen rusten op het
hoofd van Jakob.
25 Die heeft hij gekend in zijn zegeningen, en hem een erfdeel gegeven,
en heeft zijn deel gescheiden in stammen, die hij verdeeld heeft in twaalf.
26 En heeft uit hem voortgebracht een man der barmhartigheid, die gunst
gevonden heeft in de ogen van alle vlees.
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1 NAMELIJK Mozes, door God en de mensen bemind, wiens
gedachtenis is in zegening.
2 Hij heeft hem der heiligen heerlijkheid gelijk gemaakt, en heeft hem
door de vrees der vijanden groot gemaakt; door zijn woorden heeft hij de
tekenen doen ophouden; en heeft hem verheerlijkt voor het aangezicht der
koningen.
3 Hij heeft hem bevel gegeven aan zijn volk, en heeft hem zijn
heerlijkheid getoond.
4 Door zijn geloof en zachtmoedigheid heeft hij hem geheiligd; hij heeft
hem uit alle vlees uitverkoren.
5 Hij heeft hem zijn stem laten horen, en heeft hem ingevoerd in het
donker;
6 En heeft hem van aangezicht tot aangezicht bevelen gegeven, de wet
des levens en der wetenschap; deze heeft Jakob het verbond geleerd, en
Israël zijn rechten.
7 Aäron, zijn broeder,
uit de stam van Levi,
heeft hij verhoogd, dat
hij heilig en hem gelijk
ware.
8 Hij heeft met hem een
eeuwig verbond
opgericht , en hem
gegeven het priesterdom
onder zijn volk, en
verheerlijkt met schoon
sieraad.
9 En heeft hem omgord
met een kleed der heerlijkheid, en hem aangetrokken een volkomen roem,
en hem gesterkt met uitrusting der sterkte;
10 Met onderbroeken, lange rok, en lijfrok;
11 En heeft hem rondom behangen met granaatappelen, en zeer veel
gouden schelletjes rondom heen, om geluid te maken met geklank in het
gaan; en een gerucht te maken dat men horen kon in de tempel, en dat tot
een gedachtenis mocht dienen de kinderen van zijn volk.
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12 Met een heilige gouden, en hemelsblauwe en purperen rok, het werk
van een borduurwerker; met de lap van het gericht, openbare tekenen der
waarheid;
13 Gemaakt van getweernd scharlaken zijde, zeer kunstig gewrocht, van
kostelijke stenen gegraveerd, als een zegel in goud ingevat, een werk des
graveerders; waarin tot een gedachtenis geschreven en gegraveerd was het
getal der kinderen Israëls.
14 Hij heeft hem versierd met een gouden kroon boven op de hoed, een
uitgedrukt zegel der heiligheid, een heerlijke roem, machtige werken,
verlustigingen der ogen, schone versieringen.
15 Vóór hem zijn dergelijke dingen niet geweest;
16 En niemand deed ooit deze klederen aan, die uit een ander geslacht
was, behalve alleen zijn zonen, en die uit hem geboren waren te allen
tijde.
17 Hun slachtoffers werden des daags tweemaal gedurig geheel verbrand.
18 Mozes heeft zijn handen gevuld, en heeft hem met heilige olie
gezalfd.
19 Dit is hem geweest tot een eeuwig verbond, en zijn zaad zolang de
hemel dagen zal hebben; om tegelijk zijn dienst waar te nemen, en het
priesterschap te bedienen, en het volk in zijn naam te zegenen.
20 Uit alle levenden heeft hij hem uitverkoren, om de Here offeranden
toe te brengen; reukwerk en welriekende reuk tot gedachtenis, om
verzoening te doen voor het volk.
21 Hij heeft hem zijn bevelen gegeven, en macht in de inzet tingen der
rechten, om Jakob zijn getuigenissen te leren, en Israël door zijn wet te
verlichten.
22 Vreemden zijn tegen hem opgestaan, en hebben hem benijd in de
woestijn; mannen die het met Dathan en Abiram hielden, en de
vergadering van Korach, met grimmigheid en toorn.
23 Maar de Here zag het, en had geen behagen daaraan, en zij zijn
vernield in de grimmigheid van zijn toorn.
24 Hij heeft aan hen wonderen gedaan, en heeft hen verteerd door het
vlammig vuur.
25 Hij heeft Aärons heerlijkheid vermeerderd, en hem een erfdeel
gegeven, de eerstelingen der eerstgeborenen heeft hij hem ten deel
gegeven.
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26 Vooral heeft hij hem brood toebereid in verzadiging; want zij eten de
slachtoffers des Heren, welke hij hem en zijn zaad gegeven heeft.
27 Doch in het land des volks had hij geen erfdeel, en kreeg geen deel
onder het volk, want hij zelf was het deel zijner erfenis.
28 En Pinehas, de zoon van Eleazar, is de derde in heerlijk heid, omdat
hij had geijverd in de vreze des Heren.
29 En gestaan had als zich het volk had afgekeerd, met een goede
toegenegenheid van zijn gemoed, en voor Israël verzoend had.
30 Daarom heeft de Here met hem en zijn volk opgericht een. verbond
des vredes, dat hij zou zijn een voorstander der heilige dingen, en dat hij
en zijn zaad de grote heerlijkheid des priesterdoms zou hebben in der
eeuwigheid.
31 En gelijk, volgens het verbond opgericht met David, een zoon uit de
stam van Juda het erfdeel des konings heeft, en komt van de ene zoon
alleen tot de andere; zo is het erfdeel des priesterdoms Aäron toegelegd en
zijn zaad.
32 Hij geve ulieden wijsheid in uw hart om te richten zijn volk in
gerechtigheid, opdat hun goederen niet verdwijnen, en geve zijn
heerlijkheid in hun geslachten.
1 JOZUA de zoon van Nun,
was sterk in de oorlog, en kwam
in Mozes’ plaats in de
profetieën.
2 Welke groot werd, volgens
zijn naam, in de verlossing
zijner uitverkorenen; om wraak
te doen aan de vijanden die
tegen hen opstonden, en om
Israël te brengen tot de bezitting
van zijn erfdeel.
3
Hoe is hij verheerlijkt
geworden, als hij zijn handen
ophief, en het zwaard tegen de
steden uittrok?
4 Wie heeft eer dan hij zo gestaan? want de oorlogen des Heren heeft hij
gevoerd.
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5 En is de zon niet door zijn hand achterwaarts gegaan? En is niet een
dag als twee geworden?
6 Hij riep de Allerhoogste God aan als hij de vijanden rondom
onderdrukte, en de grote God verhoorde hem, en hielp door geweldige
sterke hagelstenen.
7 Hij brak uit met oorlog tegen de volken, en in het afkomen tot hen
vernielde hij die tegenstonden.
8 Opdat de volken al hun wapentuig zouden kennen, dat namelijk zijn
oorlog voor JHWH was, want ook volgde hij de machtige na.
9 En ten tijde van Mozes deed hij barmhartigheid, hij en Kaleb de zoon
van Jefune, als zij de gemeente wederstonden, om het volk te verhinderen
dat het niet zou zondigen en om de boze murmurering te stillen.
10 En deze twee zijn behouden geweest, van zeshonderdduizend te voet,
om hen te brengen in het erfdeel, in het land dat van melk en honig vloeit.
11 De Here gaf Kaleb sterkte, die hem bijbleef tot in zijn ouderdom, dat
hij opklom op het hoogste van het land, en zijn zaad heeft dat erfdeel
behouden.
12 Opdat al de kinderen Israëls zouden zien, dat het goed is JHWH na te
volgen.
13 En de richters, elk met zijn naam, welker aller hart niet heeft
gehoereerd, en zo velen niet zijn afgekeerd van JHWH, hun gedachtenis is
ook gezegend.
14 Dat hun gebeente wederom spruit in hun plaats, en hun naam door
verwisseling vernieuwd worde in de zonen van hun beroemde ouders.
15 Samuël bemind van zijn God, zijnde een profeet van JHWH, heeft
koninkrijken ingesteld, en vorsten gezalfd over zijn volk.
16 Hij richtte de vergadering naar de wet van JHWH, en JHWH bezocht
Jakob.
17 Door zijn geloof is hij ten volle bevonden een profeet, en is bekend
geworden door zijn woord.
18 En hij riep JHWH, de machtige, aan, als hem zijn vijanden rondom
drukten, en offerde een melklam;
19 En de Here donderde van de hemel; en maakte dat zijn stem gehoord
werd door de grote weerklank des donders;
20 En verdelgde de vorsten der Tyriërs, en alle oversten der Filistijnen.
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21 En eer hij ontsliep betuigde hij voor JHWH, en zijn gezalfden,
zeggende: Geld, ook tot schoenen toe, heb ik van niemand ontvangen; en
geen mens klaagde over hem.
22 En nadat hij ontslapen was profeteerde hij, en voorzeide de koning
zijn einde, en verhief zijn stem uit de aarde, met een profetie, dat de
ongerechtigheid des volks zou verdelgd worden.
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.
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 God 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,
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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.
15 Salomo regeerde in de tijd des vredes, en is beroemd geworden, gelijk
God rondom hem rust gegeven had, opdat hij voor zijn naam een huis zou
oprichten, en een heiligdom bereiden in der eeuwigheid.
16 Hoe wijs was hij in zijn jeugd? en werd vervuld met verstand gelijk
een stroom.
17 Uw ziel heeft de ganse aarde bedekt, en met scherpzinnige spreuken
vervuld.
18 Uw naam is verre tot in de eilanden gekomen, en gij zijt bemind
geweest in uw vrede.
19 De landschappen waren verwonderd over uw gezangen, en spreuken,
en gelijkenissen, en uitleggingen.
20 In de naam van JHWH, de God der ganse aarde, die bij genaamd
wordt de God van Israël, bracht gij goud tezamen gelijk tin, en gelijk lood
vermenigvuldigdet gij, het zilver; maar gij hebt uw hart geneigd tot de
vrouwen;
21 En zijt met uw lichaam in haar macht gekomen.
22 Zo hebt gij uw heerlijkheid een schandvlek aangehangen, en uw zaad
ontheiligd, en over uw kinderen toorn gebracht, en dat zij zijn gekweld
geworden vanwege uw dwaasheid, als de heerschappij in twee gescheurd
werd, en uit Efraïm een on gehoorzaam koninkrijk ontstond.
23 Doch JHWH verliet zijn barmhartigheid niet, en werd gans niet
afgewend van zijn werken.
24 Hij delgde de nakomelingen van zijn uitverkorenen ook niet uit, en
nam het zaad desgenen, die hem had liefgehad, niet weg.
25 En gaf Jakob een overblijfsel, en David een wortel uit hem gesproten.
26 En Salomo rustte met de vaderen, en liet na van zijn zaad een zeer
dwaze onder het volk, en gering van verstand, namelijk Rehabeäm, die
het volk deed afvallen door zijn raad.
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27 Toen kwam Jerobeäm, de zoon van Nebat, die maakte Israël
zondigende, en gaf Efraïm een weg der zonde, en hun zonden
vermenigvuldigden zeer;
28 Dat zij afvallig werden van het land, totdat de toorn en wraak over hen
zouden komen.
1 DAARNA stond Elia de profeet op gelijk een vuur, en zijn woord
brandde als een fakkel.
2 Welke over hen bracht een zware honger, en door zijn ijver maakte hij
dat hunner weinig werd.
3 Door het woord van JHWH hield hij de hemel op, en deed driemaal
vuur uit de hemel nederkomen. Hoe zijt gij verheerlijkt geworden Elia,
door uw wonderdaden!
4 En wie is u gelijk om te roemen!
5 Gij, die een dode uit de dood hebt opgewekt, en een ziel uit het graf
door het woord des Allerhoogsten.
6 Gij hebt koningen afgevoerd in het verderf, en die verheven waren tot
eer, van hun bed.
7 Gij, die op Sinaï gehoord hebt de bestraffing van JHWH, en op Horeb
de oordelen der wraak.
8 Gij, die koningen hebt gezalfd, dat zij het zouden vergelden, en
profeten die na u zouden volgen.
9 Gij, die opgenomen zijt geweest door een vurige draaiwind, in een
wagen met vurige paarden.
10 Gij zijt opgeschreven om te doen bestraffingen te zijner tijd, en te
stillen de toorn van het grimmige oordeel van JHWH; te keren het hart
van de vader tot de zoon, en te bestellen de stammen van Jakob.
11 Zalig zijn zij die u gezien hebben, en die in liefde ontslapen zijn.
12 Want ook wij zullen zeker leven.
13 Elia is het, die bedekt werd met een draaiwind; en Elisa werd vervuld
met de Heilige Geest; en in zijn dagen werd hij niet bewogen door de
oversten, en niemand heeft hem met geweld onderdrukt.
14 Geen ding ging hem te boven, en als hij ontslapen was profeteerde
zijn lichaam;
15 En in zijn leven deed hij wonderen, en in zijn dood waren zijn werken
wonderlijk.
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16 Door al deze dingen bekeerde zich het volk niet, en stond van hun
zonden niet af totdat zij als een roof zijn weggevoerd uit hun land, en
verstrooid door de ganse aarde.
17 En daar bleef een klein volk over, en een overste in het huis van
David.
18 Enigen hunner deden wel hetgeen, God behagelijk was, maar enigen
vermenigvuldigden de zonden.
19 Hiskia maakte zijn stad vast, en
leidde water in het midden daarvan; hij
groef de spitse rotssteen met ijzer, en
bouwde fonteinen om water te hebben.
20 In zijn dagen trok Sanherib op, en
zond Rabsake van Lachis, en verhief
zijn hand tegen Sion, en pochte zeer in
zijn hoogmoed.
21 Toen werden hun harten en handen
bewogen, en kregen weedom gelijk de
barende vrouwen.
22 En zij riepen JHWH, de ontfermer,
aan, en breidden hun handen tot hem
uit.
23
En de heilige uit de hemel
verhoorde hen, en verloste hen door de
hand van Jesaja.
Jesaja door Michelangelo
24 Hij sloeg het leger der Assyriërs, en
zijn engel vermorzelde hen.
25 Want Hiskia deed wat JHWH behaagde, en hield vast aan de wegen
van David, zijn vader, gelijk Jesaja die grote en eerwaardige profeet in
zijn gezicht geboden had.
26 In zijn dagen ging de zon achterwaarts, en JHWH verlengde de koning
het leven.
27 Hij zag door een grote geest de laatste dingen, en troostte degenen die
treurden in Sion.
28 Hij wees aan de toekomende dingen tot in eeuwigheid, en de
verborgen dingen eer ze geschiedden.
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1 DE gedachtenis van Josia, is als een tezamen gemengd reukwerk,
toebereid door de kunst van de apotheker.
2 Zij is zoet in de mond van een ieder als honig, en als een muziekspel op
een wijnbanket.
3 Hij heeft zich recht gedragen in de bekering des volks, en heeft
weggenomen de gruwelen der ongerechtigheid.
4 Hij richtte zijn hart tot JHWH; in de dagen der onrecht vaardigen
versterkte bij de godvrezendheid.
5 Uitgezonderd David en Hiskia, en Josia, hebben zij allen misdaden
begaan.
6 Want zij hebben de wet des Allerhoogsten verlaten; de koningen van
Juda zijn bezweken.
Laten wij ook Jonathan niet
vergeten, de zoon van koning Saul,
die troonopvolger was, maar de
hartevriend van David werd. In
1Samuel 18 staan zeer mooie en
hartroerende zaken over deze
vriendschap beschreven tussen David
en Jonathan. Jonathan zag in David
geen rivaal. Jonathan was zijn
vertrouweling, waarop hij voor 100%
kon doorgaan. Al is het maar een
enkeling in ons leven die wij als
vertrouweling ontvangen, is dat een
rijke zegen.

De rechtvaardigen zullen de nieuwe aarde beërven, zij alleen.
Zie:
Psalmen 37:29 De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten,
en in eeuwigheid daarop wonen.
Jesaja 60:21 En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij
zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit
Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde.
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Er staat nog veel en veel meer in de Bijbel over de rechtvaardigen, hun lot
en toekomst, met name in de psalmen, zie:
Psalmen 1:5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht,
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
Psalmen 1:6 Want JHWH kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg
der goddelozen zal vergaan.
Psalmen 14:5 Aldaar zijn zij met
vervaardheid vervaard; want God is bij
het geslacht des rechtvaardigen.
Psalmen 32:11 Verblijdt u in JHWH, en
verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt
vrolijk, alle gij oprechten van harte!
Psalmen 33:1 Gij rechtvaardigen! zingt
vrolijk in JHWH; lof betaamt den
oprechten.
Psalmen 34:15 (34-16) Ain. De ogen
van JHWH zijn op de rechtvaardigen,
en Zijn oren tot hun geroep.
Psalmen 34:19 (34-20) Resch. Vele zijn
de tegenspoeden des rechtvaardigen;
maar uit alle die redt hem JHWH.
Psalmen 37:17 Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden;
maar de JHWH ondersteunt de rechtvaardigen.
Psalmen 37:29 De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in
eeuwigheid daarop wonen.
Psalmen 37:30 Pe. De mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid, en
zijn tong spreekt het recht.
Psalmen 37:39 Thau. Doch het heil der rechtvaardigen is van JHWH; hun
Sterkte ter tijd van benauwdheid.
Psalmen 52:6 (52-8) En de rechtvaardigen zullen het zien, en vrezen; en
zij zullen over hem lachen, zeggende:
Psalmen 68:3 (68-4) Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden; zij
zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht, en van blijdschap
vrolijk zijn.
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Psalmen 69:28 (69-29) Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des
levens, en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden.
Psalmen 75:10 (75-11) En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouwen;
de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden.
Psalmen 94:21 Zij rotten zich samen tegen de ziel des rechtvaardigen, en
zij verdoemen onschuldig bloed.
Psalmen 97:12 Gij rechtvaardigen! verblijdt u in JHWH, en spreekt lof
ter gedachtenis Zijner heiligheid.
Psalmen 118:15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs
en des heils; de rechterhand van JHWH doet krachtige daden.
Psalmen 118:20 Dit is de poort van JHWH, door dewelke de
rechtvaardigen zullen ingaan.
Psalmen 125:3 Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het
lot der rechtvaardigen; opdat de rechtvaardigen hun handen niet
uitstrekken tot onrecht.
Psalmen 140:13 (140-14) Gewisselijk, de rechtvaardigen zullen Uw
Naam loven; de oprechten zullen voor Uw aangezicht blijven.
Psalmen 142:7 (142-8) Voer mijn ziel uit de gevangenis, om Uw Naam te
loven; de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer Gij wel bij mij
zult gedaan hebben.
Psalmen 146:8 JHWH opent de ogen der blinden; JHWH richt de
gebogenen op; JHWH heeft de rechtvaardigen lief.
De Getrouwen in den lande zijn weinigen, zie:
1 Samuël 2:35 En Ik zal Mij een getrouwen priester verwekken; die zal
doen, gelijk als in Mijn hart en in Mijn ziel zijn zal; dien zal Ik een
bestendig huis bouwen, en hij zal altijd voor het aangezicht Mijns
Gezalfden wandelen.
Psalmen 12:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de
Scheminith. 2 Behoud, o JHWH; want de goedertierene ontbreekt,
want de getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen.
Psalmen 101:6 Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij
bij mij zitten; die in den oprechten weg wandelt, die zal mij dienen.
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Psalm 26:1 Een psalm van David! Doe mij recht, JHWH want ik wandel
in mijn oprechtigheid; en ik vertrouw op JHWH, ik zal niet wankelen.
2 Proef mij, JHWH, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart.
3 Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw
waarheid.
4 Ik zit niet bij ijdele lieden, en met bedekte lieden ga ik niet om.
5 Ik haat de vergadering der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik
niet.
6 Ik was mijn handen in onschuld, en ik ga rondom uw altaar, o JHWH!
7 Om te doen horen de stem des lofs, en om te vertellen al Uw wonderen.
8 JHWH! ik heb lief de woning van Uw huis, en de plaats des tabernakels
Uwer eer.
9 Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de
mannen des bloeds;
10 In welker handen schandelijk bedrijf is, en welker rechterhand vol
geschenken is.
11 Maar ik wandel in mijn oprechtigheid, verlos mij dan en wees mij
genadig.
12 Mijn voet staat op effen baan; ik zal JHWH loven in de
vergaderingen.
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