Schriftlezingen: Psalm 68:10-19, Hand. 1:4-11, Ef.
4:7-16, Tekst: Psalm 68:18,19 Thema: de zegetocht
van de Koning. Zingen: Ps. 47:3, Ps. 24:4, Ps. 48:1
en 4, Ps. 68:9,10 en 17, Ps. 18:14
Hoofdpunten van de preek
In deze Psalm keert God zegevierend terug als
overwinnaar in de strijd. Dit loflied is vervuld door
Christus en laat ons meer zien van Hemelvaart.
De macht van de Koning [vers 18]
Begin geen wapenwedloop tegen de heilige God,
elke vijand verliest het: Farao (Ex. 15), Sisera (Richt.
4,5) met hun paarden en wagens.
Waar zien we die strijdwagens dan? Dit loflied leert
ons om met andere ogen te kijken (2 Kon. 6:16,17).
Met geloofsogen zien we het hemels machtsvertoon
in Christus’ hemelvaart en weten wij dat legioenen
overmachtige engelen ‘voor ons behoud strijden.’
De intocht van de Koning [vers 19a]
De zegevierende koning schrijdt de paleistrappen op
naar Zijn hooggelegen woning. Vriend en vijand
moeten altijd opkijken. God is altijd hoger.
Psalm 68 zingt over ook de ark die de tempelberg
wordt opgedragen (2 Sam. 6) en zichtbaar de
hoogste plaats inneemt.
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Christus neemt de hoogste plaats weer in ná Zich
vernederd te hebben tot in dood om onze hoogmoed
te verzoenen.
Nú heeft Hij Zijn heerlijkheid terug. Hij heeft alle
macht. Dat heeft ons veel te zeggen (Ef. 1:20,21).
De vijanden van de Koning [vers 19b]
Een zegevierende koning voerde van het slagveld
de belangrijkste van zijn vijanden geketend aan
strijdwagens met zich mee (bijv. 2 Kon. 25:7).
Psalm 68 geeft ons een geloofsgezicht op de
overwonnen vijanden. Christus heeft ze machteloos
gemaakt.
Zo mogen wij zien op de duivel, de geestelijke
boosheden in de lucht, machten van zonde of
verslaving. In Christus verliezen ze hun kracht.
De gaven van de Koning [vers 19c].
Een zegevierende koning deelt de buit uit of geeft
van zijn eigen vermogen. David doet als de ark in
Jeruzalem is gebracht (2 Sam. 6:19).
Christus laat Zijn discipelen en Zijn gemeente niet
met lege handen achter. Hij is elke dag met hun en
geeft hun dé gave en de gaven van de Geest
Christus gaat heen om plaats te bereiden, zodat ook
opstandige mensen bij God mogen blijven.

