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Jezus’ jeugdleger in de eindstrijd om Jeruzalem 

 
 ‘Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkrachten, 

In heilig sieraad; uit de schoot der dageraad zal U de dauw Uwer jeugd zijn’. 

 

Als iemand mij vraagt: ‘waar staat in de Bijbel dat wij nog een opwekking hebben te wachten 

voor de doorbraak van het koninkrijk van de Here Jezus op aarde?’ dan zeg ik: in psalm 110 

vers 3! Al jaren ben ik door deze tekst aangesproken. Laten we hem spellen, in het geheel van 

psalm 110. En dan kunnen wij ook niet om Genesis 14 heen, want die twee hoofdstukken 

staan met elkaar in verband.
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Een leger van vrijwilligers 

 

‘Uw volk zal zeer gewillig zijn’. De NBG vertaling zegt zelfs: ‘Uw volk is één en al 

gewilligheid’.  Wat heerlijk, als je geroepen bent, om mee te helpen, soldaten voor dit leger te 

werven. Je hoeft niet te duwen, te trekken, geen kunstgrepen  te gebruiken om mensen voor 

dit leger te winnen. Dit leger biedt zich vrijwillig aan! Het gaat hier om jeugd die popelt om 

Jezus te volgen. Dat is heel wat meer dan in Jezus te geloven. Dan doen er wel meer, en…ze 

geloven het wel. Maar Jezus volgen betekent: met de jonge Samuël zeggen, als je Gods stem 

hoort (zelfs voor je die verstaat!): ‘hier ben ik’.  Dit leger staat aan Jezus ter beschikking. Heel 

mooi komt dat in de oude berijming van Psalm 110:3 tot uitdrukking: 

‘Uw volk zal op Uw heerdag tot het strijden 

Gewillig zijn, in heilig krijgssieraad; 

U zal de dauw van Uwe jeugd verblijden, 

Geboren uit de vroege dageraad’.  

                                                 
1
 Er zijn vijf overeenkomsten tussen beide schriftgedeelten.  

In beide hoofdstukken loopt het uit op een internationale veldslag in het Midden-Oosten (1),  

In beide staat Jeruzalem (‘Salem’ en ‘Sion’) centraal. (2); 

In beide  speelt Melchizedek de hoofdrol, in Genesis 14 als de priester-koning uit Salem, in psalm 110 als de 

Priester-Koning, de Messias ‘naar de ordening van Melchizedek’ (3). 

In beide is sprake van een totale, definitieve overwinning die bovennatuurlijk behaald wordt. In Genesis 14 

maakt Melchizedek aan Abram duidelijk dat de zegen van de God en Schepper Die alles bezit op hem rust. Hem 

komt alles toe. In psalm 110 wordt geprofeteerd dat de grote overwinning na de toekomstige slag om Jeruzalem 

te danken is aan de HEERE Die aan Zijn Messias ( Davids Zoon en Heere!) de scepter aanreikt, en naast Hem 

staat in de strijd (4). 

In beide is sprake van een getraind leger van jonge mensen die zich vrijwillig ter beschikking stellen.  In Genesis 

14 behaalt Abram met driehonderd achttien jongemannen,  

‘zijn geoefenden, die in zijn huis geboren waren’ (Gen. 14:14) de overwinning. In psalm 110 gaat het over een 

leger van jonge mensen, de ‘dauw van Uw jeugd’ die, geheel vrijwillig, aan de Messias ter beschikking staan. 

(5). 
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Ja, we lezen het goed. Over dat leger zwaait Jezus, de Messias, de scepter. Hij is de grote 

Generaal! Hij zorgt niet alleen voor de munitie en voor het levensonderhoud van Zijn 

manschappen. Dat ook (2 Tim. 2:3,4!). Maar Hij stelt Zijn leger ook nog een keer zelf samen. 

 

“….zal U de dauw Uwer jeugd zijn’ 

 

In deze tijd bestaat dit leger niet uitsluitend, maar wel heel  in het bijzonder uit kinderen en 

jongeren. Ook als zij nog niet weten wat de echte ‘heilige oorlog’ inhoudt,   Hij leert hen 

strijden! Jezus verheugt Zich vandaag over Zijn jeugd die er voor Hem is! Het staat er in het 

hebreeuws heel nadrukkelijk, tot twee keer toe zelfs. ‘Uit de baarmoeder van de dageraad zal 

U de dauw Uwer jeugd zijn’.  Geen enkele kerk, organisatie of stichting kan zijn hand op dit 

leger leggen. Niemand kan zeggen: deze jeugd is van mij. Het is jeugd voor Jezus maar 

ook…van Jezus! Dit leger van vrijwilligers gaat recht op haar doel af. Het is niet te stuiten, 

het is naar niemands hand te zetten. De jeugd die hier bedoeld is, is maar aan één Persoon 

verknocht: aan haar Heiland, Jezus Die spoedig als Israëls Koning verschijnt! Duizend maal 

dank, de wereldgeschiedenis gaat niet als een nachtkaarsje uit. O ja, duisternis genoeg. Maar 

de nieuwe dag komt. En voor die aanbreekt, heeft Jezus een heel groot leger van vrijwilligers 

op de been. Alle eer aan de Vader en aan Zijn Zoon, het Lam, de Leeuw van Juda! 

 

Wat ziet die jeugd er fris en levenslustig uit! 

 

Dat kun je bepaald niet van alle jongeren zeggen. Maar van de jeugd die hier bedoeld wordt 

zeker. Het zijn kinderen en jongeren die Jezus blij maken. Ze zien er prachtig uit. Geen 

wonder. Moet je hun kleding zien. Zij zijn ‘met Jezus bekleed’.  Dat zie je zelfs aan hun 

uiterlijk. Hun ogen stralen vriendelijk, en verheugen ons hart. Zij hebben ze niet achter de 

ellebogen. Waarom zouden ze? Ze dragen de Heilige Geest als een kostbaar geschenk in hun  

hart. Zij doen er alles voor om hun hart zuiver te houden. Daarom drinken zij het Woord van 

God in. Daar staan ze vroeg voor op of  gaan er later voor naar bed. Het Evangelie is voor hen 

geen ‘doekje voor het bloeden’. Ze bewaren Jezus niet voor het laatst. Hij is hun eerste 

Liefde! 

 

‘In heilig  sieraad’, oftewel: in heilige feestdos 

 

De jonge vrijwilligers gaan  ‘in heilig sieraad’. Niet op sabbat of zondag, maar de hele week. 

Ze zijn gewijd tot ‘koningen en priesters voor God en Zijn Vader’ (Openb. 1:6). Daarom gaan 

ze ook priesterlijk gekleed. Niet in een ambtsgewaad natuurlijk. Maar in overeenstemming 

met wat Salomo zegt: ‘Laat uw klederen te allen tijde wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie 

ontbreken’(Pred. 9:8). Dat betekent ongetwijfeld ook: geen as op het hoofd als rouw, maar 

getooid met  ‘(hoofd)sieraad’, geen treurigheid maar vreugdeolie, geen benauwde geest maar 

een lofgewaad! (Jes. 61:3). Zoals dat leger van lofprijzers, die ‘in heilige feestdos’
2
 uittrokken 

voor de gewapenden, in de strijd met de Ammonieten en Moabieten  (2 Kron. 20:21). En….de 

vijand werd  zonder slag of stoot verslagen in ‘het Dal van Beracha’, ofwel: ‘Dal der 

Lofprijzing’ (2 Kron. 20:26). Het ‘heilig sieraad’ is dus allereerst een priesterlijk gewaad. Zij 

vertegenwoordigen het volk bij God. Dat doen priesters. In gebed, en voorbede. Maar ook…in 

lofprijzing en aanbidding! De jeugdige vrijwilligers in Jezus’ leger houden van lofprijzing en 

aanbidding. Dat is één van hun sterkste wapens. 

 

‘Als een bruid  die voor haar man versierd is’ 

                                                 
2
 In het hebreeuws staat: be-hadre’ qodesj, een uitdrukking die ook voorkomt in ps. 96:9 en 2 Kron. 20:21. 
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Dat ‘in heilig sieraad’ houdt meer in. Dat leger van kinderen en jongeren maakt zich klaar 

voor …een bruiloft! Daarom is hun hele uitstraling en gedrag in toenemende mate die van een 

bruid. Een krachtig  ‘Hallelujah!’ voor de jongens die het lef hebben, geen meisje te versieren. 

Een even krachtig ‘Halleluja!’ voor de meisjes die geen jongens uit dagen om hen te 

versieren! Omdat zij, als toegewijde jongens en meisjes, maar één verlangen hebben: als een 

bruid versierd te zijn voor een Man, Jezus! (2 Kor. 11:2; Openb. 21:.2). Dus een leger van 

alleen ongehuwden? Dat niet, maar wel van gelovigen die hun Heiland liefhebben boven hun 

man, vrouw, jongen, meisje, vader of moeder (Matth. 10:37-39), en die hun vrouw hebben als 

hadden zij die niet. 1 Kor. 7:29). Een leger dat ongedeeld van hart is. Dat wil zeggen, 

toegewijd aan één zaak. De grootste nood van Nederland is nog niet eens onze schrikbarende 

goddeloosheid, afgoderij en onreinheid. Maar domweg…dat wij geen tijd hebben. Het gros 

van ons volk (ook van het kerkvolk) heeft momenteel geen tijd om behouden te worden, laat 

staan om aan dit vrijwilligersleger deel te nemen! 

 

Vriend, waar is je bruiloftskleed? 

 

Het is niet mogelijk tussen de mazen van Gods wet door het koninkrijk Gods binnen te 

glippen. De Koning haalt je er in  oogopslag tussen uit (Matth. 22:12). Geen wonder, tussen 

een menigte van mensen die feestelijk zijn uitgedost val je in je plunje à la minute op. ‘Uw 

kleed moet wit zijn’, zegt een lied. Of wij nu tot de bruid of tot de vriendinnen van de bruid 

behoren, is in dit geval om het even! Het gaat erom: ‘die gereed waren gingen met Hem  de 

bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten’ (Matth. 25:10). Die gereed zijn worden door 

de komst van Jezus niet overvallen! Zijn Bruid ‘heeft zichzelf gereed gemaakt’! Dat is actief. 

‘Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal’ 

(Hebr. 12:14). Want: ‘ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is’(1 

Joh. 3:3). Geen overspelige, praktiserende homosexueel, pedofiel, dief, moordenaar, 

leugenaar, lasteraar of vrek zal het koninkrijk Gods binnengaan (1 Kor. 6;10). Geen schijn 

van kans! Zelfs de nieuwste bijbelvertaling is niet in staat geweest zulke teksten glad te 

strijken. Natuurlijk niet, want vertalen blijft vertalen. Hopeloos dus? Nee, helemaal niet. Na 1 

Korinthe 6:10 volgt 1 Korinthe 6:11!. Het is niet nodig een uur langer in de zonde te blijven 

voortmodderen. Dat schone, reine bruiloftskleed ligt klaar! Het is geweven aan het kruis. Het 

is niets minder dan de volmaakte gerechtigheid en heiligheid van Jezus. Wie het aantrekt staat 

het als gegoten. En die voelt zich in de zonde niet meer thuis! Halleluja! Die ‘heilige feestdos’ 

is een heilige opgave. Maar vooral ook…een geschenk. ‘En haar is gegeven, dat zij bekleed 

worde met rein en blinkend fijn lijnwaad….’(Openb. 19:8. Er staat onmiddellijk bij wat er 

mee bedoeld wordt: de rechtvaardigmakingen der heiligen. Of beter vertaald: ‘de 

rechtvaardige daden der heiligen’. Jezus is ons van God gegeven, niet alleen tot wijsheid en 

rechtvaardiging, maar ook tot heiliging en verlossing! (1 Kor. 1:30). Niemand heeft een 

excuus als hij zonder bruiloftskleed de laatste adem uitblaast…. 

 

Militaire uitrusting 

 

De berijming van 1773 geeft de woorden ‘in heilig sieraad’ weer met ‘in heilig krijgssieraad’. 

Dat is heel passend in deze psalm. Het gaat hier om niets minder dan om een profetie over de 

grote eindstrijd rond Jeruzalem. Verschillende profeten spreken over de grote internationale 

aanval op Jeruzalem (Zach. 12-14; Ezech. 38,39). Psalm 2 waarschuwt de volken en 

regeringsleiders er voor, hun handen vooral niet aan Israël, Sion en aan de Messias te 

branden! Na eeuwen van bloedvergieten, doden van onschuldigen (men spreekt van 50 

miljoen abortussen wereldwijd gezien per jaar!), wreedheid, uitbuiting en gruwelijke 
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slavernij, is het Gods beurt om op te treden. Het Midden-Oosten zal bezaaid zijn met dode 

lichamen (Ps. 110:6). Maar Gods oordeel zal rechtvaardig zijn. Babylon valt in één uur. En de 

hemel zegt: halleluja! Alle stammen Israëls zullen hersteld worden. Israël staat op uit de 

doden. De vallei vol dorre doodsbeenderen veranderd in ‘een gans zeer groot heer’ (=leger)! 

(Ezech. 37:10). Het vuur van Gods oordelen dat voor Hem uitgaat zal in één keer alle 

oorlogstuig voor goed verbranden! (Jes. 9:4; Ps. 46:9,10)  Zeg dan maar eens geen 

‘Halleluja!’ En wie staat de Messias terzijde in deze grote strijd? Zijn Vader allereerst. Maar 

ook: dat leger van getrainden!   ‘Uw volk zal zeer gewillig zijn, op de dag van uw 

heerkrachten….’. Als God oorlog gaat voeren, staat de overwinning bij voorbaat vast. ‘God 

zal haar (Jeruzalem) helpen in het aanbreken van de morgenstond’ (ps. 46:6b). Maar in die 

vroege morgenstond staat Hem ook nog een wereldwijd leger ter beschikking: ‘uit de 

baarmoeder der dageraad zal U de dauw Uwer jeugd zijn’. 

 

 

Waar haalt Jezus dat leger zo plotseling vandaan? 

 

Een goede vraag. Dat leger wordt niet uit de grond gestampt. Niet geproduceerd of 

georganiseerd, maar….geboren! Misschien is ps. 110:3 wel het sterkste woord over 

opwekking in de Bijbel.. “Zoals bij het aanbreken van de dageraad in het oosten plotseling, 

als uit de moederschoot van de dageraad geboren, een feestkleed van miljoenen 

dauwdruppels, glanzend in de doorbrekende zon, de aarde overdekt, zo zal, vlak voordat de 

dag van de Zon der gerechtigheid aanbreekt, een leger van jeugdige vrijwilligers Hem terzijde 

staan. Zij zullen als het ware ingeschakeld worden als God Jeruzalem helpt in het aanbreken 

van de morgenstond! (Ps. 46:6)” 
3
 

Dauw is net als olie, regen, stromen van levend water en vuur altijd in de Bijbel beeld van de 

Heilige Geest. Dauw zie je niet, zoals een regenbui, aankomen. Dauw wordt, in het oosten 

althans,  plotseling geboren. Dat leger van jeugdige vrijwilligers zal er zomaar ineens zijn. De 

Heilige Geest breekt door alle muren en barrières heen. Hij werft kinderen en jongeren voor 

Jezus! Hij doortrekt hun hele leven. Geen plekje blijft onbedekt. De Geest wil mensen 

helemaal hebben. Als er één leger van vrijwilligers is, dat er helemaal voor zal gaan, tot de 

tanden bewapend met de gaven van de Heilige Geest, dan dit leger uit psalm 110 vers 3. 

Halleluja!  

 

Zie je dit leger geboren worden? 

 

Ik heb gelezen over toegewijde kinderen vandaag, die, vol van de Heilige Geest, uren God 

kunnen bidden en aanbidden. En ik heb ze ook gezien!. En er niets zo mooi, als kinderen en 

jongeren te zien, die vol vuur voor Jezus en bewogenheid voor hun naasten zijn! Door mijn 

werk kom ik steeds vaker in aanraking met kinderen. Op diverse openbare scholen geef ik 

godsdienstles. Er is bij de meeste kinderen grote belangstelling voor de boodschap uit de 

bijbel. En voor het geestelijk lied niet te vergeten. Maar natuurlijk kun je in een schoolsituatie 

niet alles. Daarom ben ik ook voortdurend bezig om buiten de schoolsituatie een vervolg te 

geven. Een paar bijbeldagen hebben we al achter de rug. Het ‘maakt alle volken tot Mijn 

discipelen’(Matth. 28:18) staat mij levensgroot voor de geest. Het begint altijd klein. Maar het 

zaad van het Woord heeft het leven zelf in zich. Als de harten maar klaar gemaakt zijn. 
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 Uit: J. den Admirant, De zekerheid en het geheim van Israëls overwinning!, Hollandscheveld,/ Bodegraven, 

mei 1992 
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