


Psalm 96:1 Zing voor de HEERE een nieuw lied,

zing voor de HEERE, heel de aarde.

2. Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,

breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

10. Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;

ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;

Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.



11. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,

laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;

dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13. voor het aangezicht van de HEERE,

want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.

Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid

en de volken met Zijn waarheid.



Psalm 97:1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen

en vele kustlanden zich verblijden.

2. Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,

gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3. Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit

en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.



6. De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid

en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7. Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen

en zich op de afgoden beroemen.

Buig u voor Hem neer, alle goden.

8. Sion heeft het gehoord en zich verblijd,

de dochters van Juda hebben zich verheugd

vanwege Uw oordelen, HEERE.



Psalm 98:1 Zing voor de HEERE een nieuw lied,

want Hij heeft wonderen gedaan;

Zijn rechterhand en Zijn heilige arm

hebben Hem heil gebracht.

2. De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt

en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de 

heidenvolken.



7. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,

de wereld juichen met wie haar bewoont.

8. Laten de rivieren in de handen klappen,

de bergen tezamen vrolijk zingen

9. voor het aangezicht van de HEERE;

want Hij komt om de aarde te oordelen.

Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid

en de volken op billijke wijze oordelen.



Oordeel

Gerechtigheid

En nu?



Jesaja 3:13 De HEERE staat gereed om Zijn rechtszaak te voeren,

en Hij staat klaar om over de volken recht te spreken.

14. De HEERE gaat in het gericht

met de oudsten van Zijn volk en de vorsten ervan.

Ú hebt immers deze wijngaard verbrand,

en wat u geroofd hebt van de armen, bevindt zich in uw huizen.

15. Welk recht hebt u om Mijn volk te vertrappen

en de armen te vermorzelen?

spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten.



Maleachi 3:1 Zie, Ik zend Mijn engel, 

die voor Mij de weg bereiden zal.

Plotseling zal naar Zijn tempel komen

die Heere Die u aan het zoeken bent,

de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt.

Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.

2. Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen?

Wie zal bij Zijn verschijning standhouden?

Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers.



3. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt:

Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver.

Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid.

4. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem

voor de HEERE aangenaam zijn,

zoals in de dagen van oude tijden af,

zoals in vroegere jaren..







Gerechtigheid =

Gods krachtige activiteit om 

recht te zetten

wat verkeerd is



Romeinen 3:24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn 

genade, door de verlossing in Christus Jezus.

25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening,

door het geloof in Zijn bloed. 

Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het

voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden

onder de verdraagzaamheid van God.

26. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd,

zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt

degene die uit het geloof in Jezus is.



Galaten 5:5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, 

de hoop van de gerechtigheid.

25. Als wij door de Geest leven, 

laten wij dan ook door de Geest wandelen.


