
 
 1 

Welke rol zal Petra in de toekomst spelen? 
 
In het oude testament staat vaak het woord "Sela". Het staat alleen al 71 keer in Psalmen!  
Bijvoorbeeld in  
 
Psalm 84: 5 Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela. 
 
In het Hebreeuws staat er letterlijk op die plaatsen in de bijbel "Selah". Grammaticaal 
betekent dat gewoon "te Sela". De vertalers wisten daar blijkbaar geen raad mee en lieten het 
woord onvertaald. Maar Sela is gewoon de naam van de oude hoofdstad van Edom. Na de 
verovering van de stad door de Nabateën werd zij bekend onder de naar de Grieks vertaalde 
naam "Petra". 
Nu wordt de tekst hierboven al anders: 
 
"Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk te Sela (Petra)." 
 
Sinds de grenzen met Jordanië zijn opengesteld voor toerisme is het gebied in de woestijn, 
waar ook de oude stad Petra ligt, vrij gemakkelijk te bereiken. In Petra zijn duizenden veelal 
door mensenhanden uitgehakte grotten, die grotendeels zijn uitgehouwen uit het gebergte 
aldaar. Wij geloven dat in de nabije toekomst daar de aardse basis zal worden gelegd voor het 
komende Koninkrijk van Christus.  
 
Daniël 9:24 Zeventig weken (een profetische periode) zijn bestemd over Uw volk (het 

Joodse volk), en over Uw heilige stad (Jeruzalem), om de overtreding te 
sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, 
en om eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet 
te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden (dat is de Messias 
natuurlijk!) te zalven. 

 
Aan Daniël werd in deze verzen een periode aangekondigd, die zou moeten passeren voordat 
de beloofde zegeningen definitief aan Israël zouden worden gegeven. Deze periode duurt tot 
de (tweede) komst van de Messias en de bekering van het joodse volk (in het bijzonder van 
Jeruzalem). 
Deze bijbelse woorden maken duidelijk dat er, tot het einde van die zeventig (profetische) 
weken, verwoesting zal zijn over Israël en Jeruzalem.  
Toch zullen hier Joden aan ontkomen:  
 
Jeremia 31: 1,2 Ik zal allen geslachten Israëls tot een God zijn; en zij zullen Mij tot een 

volk zijn. Zo zegt de Heere: Het volk der overgeblevenen van het 
zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, (namelijk) Israël, als ik 
henenging om hem tot rust te brengen. 

 
De overgeblevenen moeten degenen zijn die God aanroepen in hun nood, omdat er staat dat 
zij 'genade' vinden.  
Wie is degene die in die tekst hen rust zal brengen? Dit kan alleen maar Christus zijn, die zelf 
al eens zei: "Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven." (Mattheus 
11:28) 
Waar vinden ze die rust? Volgens de tekst: in de woestijn. 
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In Mattheüs 24:15 staat dit weer beschreven. Jezus zegt:  
Matt. 24: 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is 

door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merke 
daarop dat alsdan die in Judea (het land der Joden) zijn, vlieden op de bergen; 
Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen; En die op de 
akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. Maar wee den 
bevruchten, en den zogenden in die dagen! Doch bidt, dat uw vlucht niet 
geschiede des winters, noch op een sabbat. Want alsdan zal grote verdrukking 
wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook 
niet zijn zal." 

 
Mensen die dus beweren dat de teksten in Daniël wijzen op geschiedenis die al in het oude 
testament gepasseerd is, hebben ongelijk. Hier spreekt Jezus zelf over de grote verdrukking 
dienog moet komen. 
Wanneer die grote verdrukking in de toekomst zal aanbreken, zal men met de allergrootste 
haast uit Israël naar het buitenland moeten vluchten. Uit de beschrijving blijkt zelfs dat het 
een kwestie van seconden is. Ze zullen moeten vluchten "op de bergen". Dit zullen bergen 
moeten zijn buiten de Joodse staat. 
Terwijl over Jeruzalem de grote verdrukking uitbreekt (overigens zijn alle gelovigen der aarde 
vóór de grote verdrukking al weggenomen, maar dat is een ander verhaal), is het Joodse 
overblijfsel dat nu tot geloof komt, tijdig gevlucht en zal gedurende de hele profetische 
periode in de woestijn worden bewaard. God heeft dus een plaats voor het gelovig overblijfsel 
van Israël gereserveerd. Een gereserveerde plaats. Een plaats van genade en rust. 
Waar is dan die plaats? Wij geloven dat dat te Petra zal zijn. 
 
Zacharia 14:4: En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem 

ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het 
oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn, en de ene 
helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het 
zuiden 

 
"Te dien dage" is de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Op die dag zullen de voeten van 
de Heer op de Olijfberg staan. Dat is ook volkomen logisch. Hij voer ten hemel op de 
Olijfberg en daar zal Hij weer op aarde verschijnen.  
Doordat de Olijfberg in tweeën gespleten zal worden, kan Jeruzalem voor het eerst in de 
geschiedenis verlaten worden aan de oostzijde.  
 
Ezechiël 20:33-37 Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere: Zo Ik niet met een 

sterke hand, en uitgestrekten arm, en met een uitgegoten grimmigheid 
over u zal regeren! Want ik zal u vergaderen uit de landen, waarin gij 
verstrooid zijt, door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en 
door een uitgegoten grimmigheid. Daartoe zal ik u brengen in de 
woestijn der volken, en ik zal met u aldaar rechten, aangezicht tot 
aangezicht; Gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van 
Egypteland, alzo zal Ik met u rechten, spreekt de Heere Heere. En ik zal 
ulieden onder de roede doen doorgaan, en ik zal u brengen onder den 
band des verbonds." 
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Hier staat weer dat God ze in veiligheid zal brengen in de woestijn. De vluchtroute door de 
Olijfberg voert dus naar een woestijn. En trouwens wanneer was het ooit anders voor de joden 
door de bijbel heen? Ze vinden de hele bijbel door veiligheid in de woestijn. 
Maar waar in de woestijn? 
 
Jesaja 63:1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, 

Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, 
Die in gerechtigheid spreek, die machtig ben om te verlossen." 

 
De Heere zal in majesteit (zie hoe Zijn verschijning hier beschreven wordt!) in kracht 
uittrekken uit Bozra, te Edom. De Heer heeft bij Zijn eerste komst zich niet laten zien van 
Zijn sterke en koninklijke kant. Dat hoort bij Zijn tweede komst. Hier in Jesaja gaat het 
duidelijk dus over Zijn tweede komst. Maar waarom staat er dat hij komt uit Edom? Uit 
Bozra?   
Volgens de bijbel was Bozra één van de belangrijkste steden van Edom, maar de ligging is 
eigenlijk niet bekend. 'Bozra' betekent letterlijk 'schaapskooi'. En in Ezechiël 20 wordt er al 
gesproken over het onder de roede doorgaan, wat altijd in verband met een schaapskooi wordt 
gebruikt, waar de schapen één voor één onderdoor moesten gaan.  
Welnu, Petra beantwoordt hier volkomen aan. Ten eerste is het logisch dat die grote stad te 
Edom Sela (Petra) is. Ten tweede is de stad Petra eigenlijk niets anders dan een reusachtig 
fort. Een enorme natuurlijke schaapskooi omgeven door bergen, met slechts één 
toegangspoort: een lange, zeer smalle kloof, de Siq genaamd (waar vroeger zelfs een echte 
deur in zat!). De schapen konden via de deur, onder de roede door, de schaapskooi 
binnengaan.  
 
Micha 2:12 Voorzeker zal ik u, o Jakob, gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls 

overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als 
een kudde in het midden van hare kooi zullen zij van mensen deunen (gonzen)." 

 
Hier wordt weer gesproken over de verzameling van het overblijfsel in de schaapskooi. 
Maar het volgende vers in Micha spreekt vervolgens over hoe men de schaapskooi uitgaat: 
 
Micha 2:13 De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en 

door de poort (de siq!) gaan, en door dezelve uittrekken; en hun koning zal 
voor hun aangezicht henengaan, en de Heere in hunne spits." 

 
Al eerder lazen wij dat de Heere uit Edom, Bozra zal trekken met grote kracht. Hij zal met 
Zijn gelovig overblijfsel daar vandaan optrekken. Vervolgens zal de Heer met Zijn volk 
doorbreken, in de zin van uitbreken. Zij zullen door de poort gaan. De plaats die God bereid 
heeft in de woestijn, heeft dus inderdaad een poort. Dit past perfect op de situatie van Petra. 
Zij zullen door de poort uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heengaan, en de 
Heere in hun spits. Hier wordt de Heer de Koning genoemd, omdat het nu om Zijn tweede 
komst gaat en Hij dan Zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. 
Wij als gelovigen, weten dat wij, als gemeente, leden zijn van het lichaam van Christus. Waar 
Hij is, zullen wij ook zijn. Als hij uittrekt met het gelovig overblijfsel uit de Joden, om de 
heerschappij van de aarde op zich te nemen, zullen wij daar dus ook bij zijn. 
Wie zou die plek dan, van waaruit al deze geweldige gebeurtenissen plaats zullen vinden, niet 
met eigen ogen willen zien?! 
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Tot slot: Lees maar eens al die plekken in de Psalmen waar 'Sela' staat vanuit deze 
wetenschap. Het is opwindend! 
Bijvoorbeeld: 
 
"Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods (te) Sela." (Psalm 87:3) 
 
"Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land (te) Sela." (Psalm 
143:6) 
 
 
 
 
Paran 
Plaats van spelonken 
 
Gen. 14:6 En de Horieten op hun gebergte Seir, tot aan het effen veld van Paran, hetwelk 

aan de woestijn is.  
 
Gen. 21:21 En hij woonde in de woestijn Paran; en zijn moeder nam hem een vrouw uit 

Egypteland.  
 
Num. 10:12 En de kinderen Israels togen op, naar hun tochten, uit de woestijn Sinai; en de 

wolk bleef in de woestijn Paran.  
 
Num. 12:16 Maar daarna verreisde het volk van Hazeroth, en zij legerden zich in de 

woestijn van Paran.  
 
Num. 13:3 Mozes dan zond hen uit de woestijn van Paran, naar den mond des HEEREN; 

al die mannen waren hoofden der kinderen Israels.  
 
Num. 13:26 En zij gingen heen, en kwamen tot Mozes en tot Aaron, en tot de gehele 

vergadering der kinderen Israels, in de woestijn van Paran, naar Kades; en 
brachten bescheid weder aan hen, en aan de gehele vergadering, en lieten hun 
de vrucht des lands zien.  

 
Deut. 1:1 Dit zijn de woorden, die Mozes tot gans Israel gesproken heeft, aan deze zijde 

van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran 
en tussen Tofel, en Laban, en Hazeroth, en Dizahab.  

 
Deut. 33:2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinai gekomen, en is hunlieden opgegaan van 

Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen 
met tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan 
hen.  

 
1Sam. 25:1 En Samuel stierf; en gans Israel vergaderde zich, en zij bedreven rouw over 

hem, en begroeven hem in zijn huis te Rama. En David maakte zich op, en toog 
af naar de woestijn Paran.  
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1Kon. 11:18 En zij maakten zich op van Midian, en kwamen tot Paran; en namen met zich 
mannen van Paran, en kwamen in Egypte tot Farao, den koning van Egypte, die 
hem een huis gaf, en hem voeding toezeide, en hem een land gaf.  

 
Hab. 3:3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran. Sela. Zijn 

heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof.  
 
Bozra 
Schaapskooi, vesting. 
Omsloten ruimte. 
 
Gen. 36:33 En Bela stierf, en Jobab, de zoon van Zerah, van Bozra, regeerde in zijn plaats.  
1Kron. 1:44 En Bela stierf, en Jobab regeerde in zijn plaats, een zoon van Zerah, van 

Bozra.  
 
Jes. 34:6 Het zwaard des HEEREN is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van 

het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de 
rammen; want de HEERE heeft een slachtoffer te Bozra, en een grote slachting 
in het land der Edomieten.  

 
Jes. 63:1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? 

Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik 
ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen.  

 
Jer. 48:24 En over Kerioth, en over Bozra; ja, over alle steden van Moabs land, die verre 

en die nabij zijn.  
 
Jer. 49:13 Want Ik heb bij Mijzelven gezworen, spreekt de HEERE, dat Bozra worden 

zal tot een ontzetting, tot een smaadheid, tot een woestheid, en tot een vloek; en 
al haar steden zullen worden tot eeuwige woestheden.  

 
Jer. 49:22 Ziet, hij zal opkomen en snel vliegen, als een arend, en zijn vleugelen over 

Bozra uitbreiden; en het hart van Edoms helden zal te dien dage wezen, als het 
hart ener vrouw, die in nood is.  

 
Amos 1:12 Daarom zal Ik een vuur zenden in Theman, dat zal de paleizen van Bozra 

verteren.  
 
Micha 2:12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israels 

overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als 
een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.  

 
Theman 
Plaatsnaam 
Zuiden, zuidwaarts. 
 
1Kron. 1:36 De kinderen van Elifaz waren Theman, en Omar, Zefi, en Gaetham, Kenaz, en 

Timna, en Amalek.  
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1Kron. 1:53 De vorst Kenaz, de vorst Theman, de vorst Mibzar,  
 
Jer. 49:7 Tegen Edom zegt de HEERE der heirscharen alzo: Is er dan geen wijsheid 

meer te Theman? Is de raad vergaan van de verstandigen? Is hunlieder 
wijsheid onnut geworden?  

 
Jer. 49:20 Daarom hoort des HEEREN raadslag, dien Hij over Edom heeft beraadslaagd, 

en Zijn gedachten, die Hij gedacht heeft over de inwoners van Theman: Zo de 
geringsten van de kudde hen niet zullen nedertrekken! Indien hij hunlieder 
woning niet boven hen zal verwoesten!  

Ezech. 25:13 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook Mijn hand uitstrekken tegen 
Edom, en Ik zal mens en beest uit haar uitroeien; en zal haar tot een woestheid 
stellen van Theman af; en zij zullen tot Dedan toe door het zwaard vallen.  

 
Amos 1:12 Daarom zal Ik een vuur zenden in Theman, dat zal de paleizen van Bozra 

verteren.  
 
Obadja 1:9  Ook zullen uw helden, o Theman! versaagd zijn; opdat een ieder uit 

Ezau's gebergte door den moord worde uitgeroeid.  
 
Hab. 3:3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran. Sela. Zijn 

heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof.  
 
 
Sela 
Opheffen, verhogen. 
Steile rotspunt, steile rotswand, rots. 
Figuurlijk: Sterkte van JEHOVAH, veiligheid. 
Selah-Machlekot: Rots der ontkoming. 
 
Ge 38:5 En zij voer nog voort, en baarde een zoon, en noemde zijn naam Sela; doch hij 

was te Chezib, toen zij hem baarde.  
 
Ge 38:11 Toen zeide Juda tot Thamar, zijn schoondochter: Blijf weduwe in uws vaders 

huis, totdat mijn zoon Sela groot wordt; want hij zeide: Dat niet misschien ook 
deze sterve, gelijk zijn broeders! Zo ging Thamar heen, en bleef in haar vaders 
huis.  

 
Ge 38:14 Toen leide zij de klederen van haar weduwschap van zich af, en zij bedekte 

zich met een sluier, en bewond zich, en zette zich aan den ingang der twee 
fonteinen, die op den weg naar Timna is; want zij zag, dat Sela groot geworden 
was, en zij hem niet ter vrouw was gegeven.  

 
Ge 38:26 En Juda kende ze, en zeide: Zij is rechtvaardiger dan ik, daarom, omdat ik haar 

aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer.  
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Ge 46:12 En de zonen van Juda: Er, en Onan, en Sela, en Perez, en Zerah. Doch Er en 
Onan waren gestorven in het land van Kanaan; en de zonen van Perez waren 
Hezron en Hamul.  

Nu 26:20 Alzo waren de zonen van Juda naar hun geslachten: van Sela het geslacht der 
Selanieten; van Perez het geslacht der Perezieten; van Zerah het geslacht der 
Zerahieten.  

 
1Sa 23:28 Toen keerde zich Saul van David na te jagen, en hij toog den Filistijnen 

tegemoet; daarom noemde men die plaats Sela-machlekoth.  
 
2Ki 14:7 Hij sloeg de Edomieten in het Zoutdal tien duizend, en nam Sela in met krijg, 

en noemde haar naam Jokteel, tot op dezen dag.  
1Ch 2:3 De kinderen van Juda zijn: Er, en Onan, en Sela; drie zijn er hem geboren van 

de dochter van Sua, de Kanaanietische; en Er, de eerstgeborene van Juda, was 
kwaad in de ogen des HEEREN; daarom doodde Hij hem.  

 
1Ch 4:21 De kinderen van Sela, den zoon van Juda, waren Er, de vader van Lecha, en 

Lada, de vader van Maresa; en de huisgezinnen van het huis der linnenwerkers 
in het huis Asbea.  

 
Ps 3:3  Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela.  
 
Ps 3:5 Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg 

Zijner heiligheid. Sela.  
 
Ps 3:9  Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela.  
 
Ps 4:3 Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de 

ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela.  
 
Ps 4:5 Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. 

Sela.  
 
Ps 7:6 Zo vervolge de vijand mijn ziel, en achterhale ze, en vertrede mijn leven ter 

aarde, en doe mijn eer in het stof wonen! Sela.  
 
Ps 9:17 De HEERE is bekend geworden; Hij heeft recht gedaan; de goddeloze is 

verstrikt in het werk zijner handen! Higgajon, Sela.  
 
Ps 9:21 O HEERE! jaag hun vreze aan; laat de heidenen weten, dat zij mensen zijn. 

Sela.  
 
Ps 20:4 Hij gedenke al uwer spijsofferen, en make uw brandoffer tot as. Sela.  
 
Ps 21: 3 Gij hebt hem zijns harten wens gegeven, en de uitspraak zijner lippen hebt Gij 

niet geweerd. Sela.  
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Ps 24:6 Dat is het geslacht dergenen, die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken, 
dat is Jakob! Sela.  

 
Ps 24:10 Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE der heirscharen, Die is de Koning 

der ere. Sela.  
 
Ps 32:4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in 

zomerdroogten. Sela.  
 
Ps 32:5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik 

zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij 
vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.  

 
Ps 32:7 Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt 

mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela.  
 
Ps 39:6 Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets 

voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela.  
 
Ps 39:12 Kastijdt Gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet Gij zijn 

bevalligheid smelten als een mot; immers is een ieder mens ijdelheid. Sela.  
 
Ps 44:9 In God roemen wij den gansen dag, en Uw Naam zullen wij loven in 

eeuwigheid. Sela.  
 
Ps 46:4 Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door 

derzelver verheffing! Sela.  
 
Ps 46:8 De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog 

Vertrek. Sela.  
 
Ps 46:12 De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog 

Vertrek. Sela.  
 
Ps 47:5 Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft 

liefgehad. Sela.  
 
Ps 48:9 Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des HEEREN der 

heirscharen, in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. 
Sela.  

 
Ps 49:14 Deze hun weg is een dwaasheid van hen; nochtans hebben hun nakomelingen 

een welbehagen in hun woorden. Sela.  
 
Ps 49:16 Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want Hij zal mij 

opnemen. Sela.  
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Ps 50:6 En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter. 
Sela.  

 
Ps 52:4 Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen, dan gerechtigheid te 

spreken. Sela.  
 
Ps 52:7 God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en u uit de tent 

uitrukken; ja, Hij zal u uitwortelen uit het land der levenden. Sela.  
 
Ps 54:5 Want vreemden staan tegen mij op, en tirannen zoeken mijn ziel; zij stellen 

God niet voor hun ogen. Sela. 
 
Ps 55:8 Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela.  
 
Ps 55:20 God zal horen, en zal hen plagen, als die van ouds zit, Sela; dewijl bij hen gans 

geen verandering is, en zij God niet vrezen.  
Ps 57:4 Hij zal van den hemel zenden, en mij verlossen, te schande makende dengene, 

die mij zoekt op te slokken. Sela. God zal Zijn goedertierenheid en Zijn 
waarheid zenden.  

 
Ps 57:7 Zij hebben een net bereid voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt; zij 

hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven; zij zijn er midden ingevallen. 
Sela.  

 
Ps 59:6 Ja, Gij HEERE, God der heirscharen, God Israels! ontwaak, om al deze 

heidenen te bezoeken; wees niemand van hen genadig, die trouwelooslijk 
ongerechtigheid bedrijven. Sela.  

 
Ps 59:14 Verteer hen in grimmigheid; verteer hen, dat zij er niet zijn, en laat hen weten, 

dat God Heerser is in Jakob, ja, tot aan de einden der aarde. Sela.  
 
Ps 60:6 Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te 

werpen, vanwege de waarheid. Sela.  
 
Ps 61:5 Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden; ik zal mijn toevlucht nemen in het 

verborgene Uwer vleugelen. Sela.  
 
Ps 62:5 Zij raadslagen slechts, om hem van zijn hoogheid te verstoten; zij hebben 

behagen in leugen; met hun mond zegenen zij; maar met hun binnenste vloeken 
zij. Sela.  

 
Ps 62:9 Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn 

aangezicht; God is ons een Toevlucht. Sela.  
 
Ps 66:4 De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam. Sela.  
 
Ps 66:7 Hij heerst eeuwiglijk met Zijn macht; Zijn ogen houden wacht over de 

heidenen; laat de afvalligen niet verhoogd worden. Sela.  
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Ps 66:15 Brandofferen van mergbeesten zal ik U offeren, met rookwerk van rammen; ik 

zal runderen met bokken bereiden. Sela.  
 
Ps 67:1 Een psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. (67:2) God 

zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.  
 
Ps 67:5 De natien zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in 

rechtmatigheid; en de natien op de aarde die zult Gij leiden. Sela.  
 
Ps 68:8 O God! toen Gij voor het aangezicht Uws volks uittoogt, toen Gij daarhenen 

tradt in de woestijn; Sela.  
 
Ps 68:20 Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. 

Sela.  
 
Ps 68:33 Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode; psalmzingt den Heere! Sela.  
Ps 75:4 Het land en al zijn inwoners waren versmolten; maar ik heb zijn pilaren 

vastgemaakt. Sela.  
 
Ps 76:4 Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van den boog, het schild, en het 

zwaard, en den krijg. Sela.  
 
Ps 76:10 Als God opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. 

Sela.  
 
Ps 77:4 Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar; peinsde ik, zo werd mijn ziel 

overstelpt. Sela.  
 
Ps 77:10 Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn 

toegesloten? Sela.  
 
Ps 77:16 Gij hebt Uw volk door Uw arm verlost; de kinderen van Jakob en van Jozef. 

Sela.  
 
Ps 81:8 In de benauwdheid riept gij, en Ik hielp u uit; Ik antwoordde u uit de 

schuilplaats des donders; Ik beproefde u aan de wateren van Meriba. Sela.  
 
Ps 82:2 Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen 

aannemen? Sela.  
 
Ps 83:0 Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een 

arm geweest. Sela.  
 
Ps 84:5 Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.  
 
Ps 84:9 HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter oren, o God van 

Jakob! Sela.  
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Ps 85:3 De misdaad Uws volks hebt Gij weggenomen; Gij hebt al hun zonden bedekt. 

Sela.  
 
Ps 87:3 Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.  
 
Ps 87:6 De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is 

aldaar geboren. Sela.  
Ps 88:8 Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela.  
 
Ps 88:11 Zult Gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, zullen 

zij U loven? Sela.  
 
Ps 89:5 Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, en uw troon opbouwen van 

geslacht tot geslacht. Sela.  
 
Ps 89:38 Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan; en de Getuige in den 

hemel is getrouw. Sela.  
 
Ps 89:46 Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort; Gij hebt hem met schaamte overdekt. 

Sela.  
 
Ps 89:49 Wat man leeft er, die den dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het 

geweld des grafs? Sela.  
 
Ps 140:4 Zij scherpen hun tong, als een slang; heet addervergift is onder hun lippen. 

Sela.  
 
Ps 140:6 De hovaardigen hebben mij een strik verborgen, en koorden; zij hebben een net 

uitgespreid aan de zijde des wegs; valstrikken hebben zij mij gezet. Sela.  
 
Ps 140:9 Geef, HEERE! de begeerten des goddelozen niet; bevorder zijn kwaad 

voornemen niet; zij zouden zich verheffen. Sela.  
 
Ps 143:6 Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela.  
 
Isa 16:1 Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn 

henen, tot den berg der dochter van Sion.  
 
Hab 3:3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran. Sela. Zijn 

heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof.  
 
Hab 3:9 De naakte grond werd ontbloot door Uw boog, om de eden, aan de stammen 

gedaan door het woord. Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd.  
 
 Hab 3:13 Gij toogt uit tot verlossing Uws volks, tot verlossing met Uw Gezalfde; Gij 

doorwonddet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende den grond tot 
den hals toe. Sela.  
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Jokteël 
De gelukzaligheid van God. 
 
2Kon 14:7 Hij (Amázia) sloeg de Edomieten in het Zoutdal tien duizend, en nam Sela in 

met krijg, en noemde haar naam Jokteël, tot op dezen dag.  
 
 
Woestijn 
 
Ex 3:1  En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester 

in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg 
Gods, aan Horeb.  

 
Hoogl. 8:5 Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste? 

Onder den appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart 
voortgebracht, daar heeft zij u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft.  

 
Jes. 16:1 Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn 

henen, tot den berg der dochter van Sion.  
 
Jer. 31:2 Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade 

gevonden in de woestijn, namelijk Israel, als Ik henenging om hem tot rust te 
brengen.  

 
Ezech. 34:25 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte uit 

het land doen ophouden; en zij zullen zeker wonen in de woestijn, en slapen in 
de wouden.  

 
Hosea 2:13 Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal 

naar haar hart spreken.  
 
Matt. 24:26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij 

is in de binnenkameren; gelooft het niet.  
 
Openb. 12:6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God 

bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.  
 
Openb. 12:14En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou 

vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en 
tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.  

 
 
 
 
 
 


