150X PSALMEN
IN JE DAGELIJKS LEVEN

Je kunt het niet alleen.
Maar je hoeft het ook niet alleen te doen.

INTRODUCTIE
Eeuwenoud en toch heel vertrouwd: de Psalmen zijn de
longen van de Bijbel. Je hoeft geen gelovige te zijn om je
in de teksten en liederen van de Psalmen te herkennen.
Gevoelens van wanhoop, verdriet of juist van vreugde
en dankbaarheid: je komt het allemaal tegen.
De Psalmen gaan over ons en ook over God. Psalmen geven niet
weer hoe God in elkaar steekt, wat je van Hem wel of niet kunt verwachten. En hoe verleidelijk ook: je kunt een losse tekst of zin uit
een Psalm niet gebruiken om je dag wat op te fleuren, of om al je
twijfel dicht te plamuren. Psalmen zijn gebeden en een gebed is een
gesprek. Psalmen als gesprekken tussen God en mens. Dat gesprek
kan af en toe eenrichtingsverkeer lijken: een schreeuw om hulp,
God waar ben je nou, God grijp in. Of juist dankbaarheid: eeuwig
duurt Uw trouw, en dank U God voor Uw vergeving. In die gesprekken kun je het met God eens zijn, of juist niet. Die vrijheid heb je.
Dichterlijke gebeden
Deze gesprekken met God zijn in de Psalmen geschreven in dichtvorm. Dat is
heel belangrijk. Het zijn geen preken of getuigenissen, het zijn gedichten. Dichterlijke gebeden. Hoe lees je een gedicht? Hoe lees je een liedtekst? Denk daar
eens kort over na. Misschien is het eigene aan een gedicht of liedtekst dat het
woorden van een ander zijn. En dat die woorden iets met je doen, en ook iets
zeggen over jouw gevoel. Als je dat beaamt, dan heb je de kern van geloof en
God en de hele Bijbel te pakken. God zoekt de ontmoeting met de mens, en
spreekt via anderen ook jou aan, hier en nu. Wat doet dat met je? Wat roept dat
bij je op? Over deze vragen laat dit e-book je nadenken. >
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Lees de Psalmen in de Bijbel
Het is handig om de Psalmen in de (online) Bijbel helemaal door te lezen bij
de overdenkingen. Lees de Bijbelvertaling die jij het prettigst vindt, of waar jij
het meest vertrouwd mee bent. De schrijvers gebruiken o.a. de Nieuwe Bijbelvertaling, maar ook de Naardense Bijbel, of de Bijbel in Gewone taal. In dit
e-book beschrijven we wat ons raakt, verwondert of waar we vragen bij hebben. Misschien
zijn onze vragen ook de jouwe.
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PSALM 1

JE HEBT REGELS NODIG OM OM TE GAAN MET JEZELF,
DE ANDER EN GOD
Let op: deze Psalm geeft niet per se aan hoe het gaat, maar hoe het zou
moeten zijn. Goddelozen die als kaf worden weggeblazen en rechtvaardige
mensen die rechtvaardige dingen doen. Zo zou de wereld moeten zijn. In de
wet van de Ene heeft de mens behagen, diens wet spelt hij dag en nacht. En
wat gebeurt er dan? Je zult zijn als een boom die geplant is aan water, je blad
valt niet af, en alles wat je doet zal slagen.

Gelukkig is iemand die niet
luistert naar slechte mensen.
Goed om te weten: in het Jodendom is geloven in God niet zozeer iets voor
waar aannemen, een zaak van tussen je oren of van je gevoel, maar van gehoorzamen. Geloven is gehoorzamen. En ongeloof is ongehoorzaamheid.
Dat klinkt makkelijk, maar blijkt in de praktijk heel moeilijk. Gek dat deze eerste Psalm niet begint met hoe groot God is of wat voor geweldig lieve dingen
deze God allemaal doet, maar juist begint met de wet, de leefregels. Daar
hebben wij vaak een beklemmend en naargeestig beeld bij: regels, die houden je tegen, die binden je vast. Dát is de misvatting, zegt de psalmdichter
hier. Je hebt onderweg op je levensweg, regels nodig hoe om te gaan met
jezelf, de ander en God. Iemand die geen regels volgt, die zich niet aan de
Nederlandse wet houdt, is in de praktijk vaak een egoïst. Aan welke regels
houd jij je in je leven? Welke plaats hebben Gods regels daarin? |

9

PSALM 2

PSALMEN ZIJN NIET VOOR WATJES
Goed om te weten: Psalmen zijn niet voor watjes. Er wordt nog al
eens gebeden om wraak. Om tegenstanders en vijanden die op een
vrij nare manier aan hun einde moeten komen. Dat klinkt ons vaak hard
in de oren. God is toch een God van liefde? Moet dat nou? Ja, soms moet
dat. Wie goed om zich heen kijkt, en het geloof niet ziet als een privé project
voor je eigen gemoedsrust, ziet een wereld die niet goed is. Het is een wereld waar mensen ziek worden, ook goede mensen. Een wereld met oorlog,
honger en natuurrampen. Waar verdriet altijd op de loer ligt. In die wereld
leven wij. En dat valt niet mee.
Je kunt ook wel meevoelen met de machtigen en de koningen in de eerste
verzen: Laat ons hun boeien verscheuren, werpen wij hun snoeren van ons af.
Vrij zijn. Niet langer geboeid zijn. Wie wil dat nou niet? In deze Psalm nemen
koningen van de wereld het op tegen de koning van God, de gezalfde. ‘Jij
bent mijn zoon’, zegt God tegen hem. ‘Ikzelf heb jou heden voortgebracht.’
En deze koning blijkt waardevoller dan andere koningen. Het kan over David
gaan die in zijn leven vrijwel altijd werd aangevallen door anderen die uit waren op zijn macht, tot aan zijn eigen zoon toe. God zegt tegen deze koning,
de gezalfde: ‘Jij zult ze stukslaan met een staf van ijzer, als spullen van een
pottenbakker breken.’
Let weer op: deze tweede Psalm geeft niet per se weer wat is, maar wat kan
zijn. En de praktijk van vandaag is dit: wie zich bezighoudt met God of geloof,
ondervindt weerstand. Welke weerstand ondervind jij? Is het twijfel? Is het je
omgeving? Zijn het de regels van je kerk die aanvoelen als handboeien? En
wat wil jij dat daaraan moet gebeuren? |
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PSALM 3

GEEFT GOD RUST, OF JUIST NIET?
Vluchten voor je bloedeigen zoon. Dat kan alleen maar in de Bijbel. Het is
bijna niet voor te stellen. David maakte dit lied toen hij moest vluchten voor
zijn zoon Absalon. Absalon was een beetje de Arie Boomsma van die tijd:
knap, gespierd en heel populair. En David was de conservatieve zak op de
troon met zijn eeuwige gezeur over God. Eerst is het die klacht van David.
‘Heer mijn vijanden vallen mij aan, het zijn er ontelbaar veel.’ Herken je dit?
Het gevoel dat de hele wereld tegen je is? Dat je je moederziel alleen voelt?
Op de vlucht om je leven te redden voor je bloedeigen zoon? Als ik dan een
lied zou moeten maken, dan zou het gaan over wraak. Of over verdriet om
wat verloren is en wat je achter je moet laten.
Maar in deze Psalm vrijwel niks van dat alles. ‘Elke avond ga ik rustig slapen en
elke ochtend word ik weer wakker, want U beschermt mij Heer.’ In je slaap, in
de nacht, dan komen de demonen. Dan komen je angsten bovendrijven, dan
komen je nachtmerries. Maar niet bij David. Hij vindt rust, zelfs op de vlucht.
Wie is God voor jou? Is het iemand bij wie je rust vindt? Iemand op wie je
aankan? Of is God iemand die je opjaagt, iemand van wie je juist niet mag
uitrusten? Van wie het altijd beter moet? Maar toch, niets menselijks is ons
vreemd, ook David niet. David is geen heilige en dan volgt in deze Psalm toch
die roep om wraak. ‘Sla mijn vijanden neer, vernietig ze helemaal.’ Absalon
zal later sterven. Weerloos, met een speer in zijn borst. En David zal er bitter
verdriet om hebben. Zijn gebed in deze Psalm werd dus verhoord. |

Heer, als ik naar U roep, dan antwoordt U
mij vanaf Uw heilige berg.
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PSALM 4

DE KUNST VAN GELOVEN
Dit moeten jullie weten, laat David in deze Psalm weten: De Heer is goed
voor trouwe mensen. Hij luistert als ze om hulp roepen. Oh is dat zo? Ik ken
legio voorbeelden van gebeden die niet verhoord zijn. Ik ken mensen die
heel trouw waren in hun geloof, maar die geen lang en gelukkig leven hadden. Integendeel zelfs. Waarom dan deze uitspraak van David? Op het eind
van deze Psalm nog zo eentje. ‘Heer U laat mij veilig wonen, ik hoef niet bang
te zijn, ik kan veilig slapen.’ De realiteit is vaak anders. Ik kan geloven en toch
heel bang zijn. Doodsbang. Ik kan geloven en toch geen veiligheid ervaren.
Wat heb je dan aan dit soort teksten? Misschien is het geen bevestiging, deze
dichtregel van David. Maar een wens, of een gebed. En meer nog dan een
antwoord of een bevestiging van God heeft David een adres voor al zijn vragen en gevoelens, voor al z’n angsten en verlangens. Zou dat het zijn? De
kunst van geloven? Niet een antwoord op al je vragen, maar een adres, een
persoon bij wie je altijd met al die vragen terechtkunt? |

De Heer is goed voor
trouwe mensen,
Hij luistert
als ze om hulp roepen.
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PSALM 5

WACHTEN OP ANTWOORD VAN GOD
Psalm 5 is een Psalm voor een fluit. Een fluit heeft nogal een indringende
klank. Dat is ook wel nodig als je de tekst van deze Psalm goed leest. ‘Luister
naar mij Heer. Hoor hoe ik klaag, hoor ik hoe ik om hulp roep. Elke ochtend
bid ik tot U en dan wacht ik op antwoord.’ Dat is heel herkenbaar, wachten
op antwoord van God. Hoe lang wacht jij? Als ik eerlijk ben; ik niet zo lang.
Het jarenlang wachten op gebedsverhoring - en die voorbeelden zijn er in
de Bijbel - dat is aan mij niet besteed. Een paar dagen, en dan houdt het wel
op. Een paar weken hooguit. Wachten is tijdverspilling. Zo werkt dat voor mij.
Het moet nu. Dus zeg het me maar snel. Dan kan ik verder met mijn leven
en mijn andere plannen. Waar wacht jij op? Waar wacht jij echt op? En hoeveel geduld heb jij? Hoeveel geduld heb jij met God? Hoe ver kan God bij jou
gaan, voordat je boos wordt? Voordat je afhaakt?
Misschien moeten we met God wel wat meer geduld hebben. Misschien is
Hij wel bezig met ons en misschien is zijn tijdsplanning wel heel anders dan
de onze. En heel misschien is Hij dichterbij dan je denkt. Ook al hoor je niet
meteen datgene wat je zo graag wilt. |
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PSALM 6

EEN ONWAARSCHIJNLIJK SUCCESVERHAAL?
Psalm 6 is weer een gebed van David. David was de koning-dichter van Israël.
Hij was begonnen als herder die vooral muziek maakte, en groeide vervolgens door tot een generaal en een koning die heerste over een snel groter
wordend rijk. Dat klinkt als een bijna onwaarschijnlijk succesverhaal. Dat zouden coaches, spindoctors en geschiedschrijvers er graag van willen maken.
Maar de Bijbel doet het anders. Hier, in deze Psalm, is David vooral bang. Letterlijk doodsbang. In de Bijbel in Gewone Taal staat: ‘Ik ben bang dat ik sterf.
Hoe lang moet dit duren? Hoe lang nog, Heer? Als ik dood ben, kan ik u niet
meer prijzen, in het land van de dood kan ik niet voor u zingen.’
Huh? Dat is vreemd. Voor veel gelovigen is de dood een snelweg naar een
eeuwigheid aan geluk, naar het paradijs, de hemel, God. En dan staat hier dat
je in dit land van de dood niet voor God kunt zingen. Dat je van Hem afgesloten bent. Het vroege Jodendom kende wel een hiernamaals, maar dan meer
als een soort schimmenrijk. Een geestenwereld waarin vrijwel iedereen gelijk
is: grijs, doods en saai. Tegenover die dood plaatst deze Psalm het leven. Dat
moet geloven óók zijn: het maakt je opstandig, opstandig tegen alles wat
dood kan gaan in je eigen leven. En er kan veel doodgaan in je eigen leven: je
eigenwaarde, je vriendschappen, je relatie, je gezondheid. Dát beschrijft deze
Psalm hier ten volle.
Waar zit jouw doodsangst? Wat vrees je het meest? En wie weet dat van je?
Je partner, je ouders, je vrienden, God? En ook hier aan het eind die wonderlijke ommekeer. Eerst is het bed nog nat van tranen, maar later ‘hoort de Heer
hoe ik huil, hoort hij hoe ik om hulp roep.’ En al die vijanden, demonen en
angsten? Ze zijn verdwenen, plotseling. Hoe dan? Ik weet het niet. Maar een
gebed kan verhoord worden. Maar dan moet je de woorden, ook de meest
verschrikkelijke, wel eerst uitspreken. |
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PSALM 7

GOD IS GEEN KNUFFELBEER
We schurkten er al een paar Psalmen angstig dicht tegenaan, maar bij nummer zeven komt David er dan eindelijk voor uit: dit is een klaaglied. Heerlijk,
klagen! We zijn er als Nederlanders erg goed in. Ik ook. Ik klaag over bijna
alles: het weer, andere automobilisten, Ajax, mijn kinderen, andere kinderen,
mijn werk, de kerk, noem maar op. Herken je dat? Dat je snel moppert op van
alles en nog wat? Ik heb in mijn omgeving ook veel met klagers te maken, en
eerlijk is eerlijk: dat zijn niet de leukste en makkelijkste mensen in de omgang.
Je wordt er moe van, het zuigt je leeg, alle creativiteit en positiviteit verdwijnt
in de afvoerput van klagen en mopperen. Maar mopperen op het verkeer, of
op je voetbalclub is nog iets anders dan wat er hier in deze Psalm gebeurt.
Ook hier hoor je dat David een zwaar leven heeft.
De Psalm gaat over ene Koes, een man uit de stam Benjamin. Wie is die Koes?
Rabbijnen hebben er lang over nagedacht en denken aan Saul, koning Saul.
Saul die David haat uit de grond van zijn hart. Saul, de eeuwige tegenstander
van David. Daar kun je met recht over klagen, want Saul stuurde zijn hele
leger achter David aan om hem te vernietigen. Maar het klagen van David
is geen gemopper in de leegte. Nee, hij heeft een adres. Bij God legt hij zijn
klacht neer. ‘Heer, bescherm mij, help mij, red mij. Want mijn vijanden jagen
op mij en ze willen me aan stukken scheuren’, staat er in de eerste verzen. En
vanaf vers zeven wordt het urgenter: ‘Heer, laat zien dat u kwaad bent, straf
mijn vijanden, want ze vallen me aan. Help me, laat zien dat u rechtvaardig
bent.’ >
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Deze God is geen baardige man op een wolk ver weg. En ook geen noodlot. Nee, deze God van David is een rechtzetter, een driftige rechtzoeker.
‘Als slechte mensen hun leven niet veranderen, dan maakt God zijn zwaard
scherp’, zo staat er. Dat is nogal wat. Recht wil deze God zien, rechtvaardigheid. En ja, Hij kan zich wreken. Dat beeld van God is letterlijk uit beeld geraakt.
Wij zien God als een knuffelbeer, een buddy, iemand die lief is en vredig. Met
dat beeld maken de Psalmen korte metten. En net zoals wij in ons leven, en
in de hele wereld, staat God in deze tekst ongekend op scherp. Want er staat
iets op het spel. |
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PSALM 8

OP ZOEK NAAR HET GOEDE EN HET SCHONE
Eindelijk een Psalm die niet zo moeilijk of zwaar is. Dit zijn de Psalmen die op
de ansichtkaarten staan, of die je op Facebook tegenkomt met een mooie
natuurfoto op de achtergrond. Lees je even mee? ‘Ik kijk naar de hemel die u
hebt gemaakt, ik kijk naar de maan en de sterren die u daar een plaats hebt
gegeven en ik denk: een mens is niet belangrijk. En tóch denkt u aan hem.
Een mens is maar klein en toch vergeet u hem niet. U heeft de mensen zoveel macht gegeven, ze zijn net als goden.’ Dat laatste klopt zeker. Want veel
te vaak ben ik mijn eigen god. Ik aanbid mijzelf, ik ben het belangrijkste van
het universum, en in dat universum is God slechts een instrument, een hulpmiddel om mijn verlangens te bevredigen. Met als toetje een eeuwigheid in
het paradijs. Is dat het? Is dat geloven? Ik denk het niet. Als we kijken naar
de wereld om ons heen, de macht en de pracht van de natuur, maar ook
de mooie dingen die mensen kunnen bouwen in steden als Parijs of Rome,
daarvan zou je onder de indruk moeten zijn. Onder de indruk van wie? Van
God? Voor heel veel mensen geldt dat niet. Maar voor deze Psalmdichter
wel. Hij kijkt om zich heen en ziet de macht van God en daarmee het bestaan
van God.
Maar daar blijft het niet bij. Deze Psalm zegt niet alleen iets over God en Zijn
macht, maar over de onze. En onze macht moeten we aanwenden om het
goede te doen, het rechtvaardige. In de katholieke leer draaide het altijd om
het najagen van drie zaken: het ware, het goede en het schone. Verum, bonum, pulchrum. Zo klinkt dat in het Latijn, de eeuwenoude taal van de kerk.
Ik vind het een prachtige opdracht voor vandaag: op zoek naar het ware, het
goede en het schone. In mezelf en in de wereld om me heen. |
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PSALM 9

DOE ALSOF DEZE PSALM OVER JOU GAAT
De eerste Psalmen in de Bijbel zijn allemaal op naam van David. Het gevaar
is dan dat je denkt: oh, dit gaat over David, en dus niet over mij. Ik zou je willen vragen of je de Psalm toch zó wil horen en lezen, alsof ze over jou gaan.
Dat is sowieso denk ik de crux van de hele Bijbel: die eeuwenoude verhalen
en gedichten bereiken jou, hier en nu, op dit specifieke moment. Misschien
hoorde je de woorden van deze Psalm wel in de auto, of op de fiets, of thuis
achter je computer. En je moet ergens durven geloven dat dat geen toeval is,
maar dat deze woorden en verhalen uit de Bijbel je iets te zeggen hebben op
dit moment, in je eigen omstandigheden. Of misschien onthoud je de woorden wel, en herinner je ze op een moment dat je ze nodig hebt. Hoe dan
ook: lees en hoor de Bijbel en Psalmen alsof er iets voor jou op het spel staat.
De woorden zijn gericht tot jou, en tot jou alleen. Zo ook deze woorden van
Psalm 9 waarin het er weer ruig aan toe gaat: ‘U hebt mijn vijanden gestraft,
slechte mensen hebt u gedood.’ Of wat te denken van deze: ‘De Heer is koning voor altijd, voor eeuwig zit hij op zijn troon: hij spreekt eerlijk recht over
iedereen.’ En ook deze, heel mooi: ‘Hij beschermt mensen die zich niet kunnen verdedigen.’
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Je zou denken: deze Psalm gaat een beetje over wij en zij. Wij zijn dan de
goeden, waaronder ikzelf, en zij zijn dan de slechteriken. Maar die gaan eraan,
dus dat is mooi meegenomen. Maar eigenlijk is dat een vals onderscheid. >
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Niemand is compleet goed of kwaad, en of ik mezelf goed gedraag of goed
voel, wisselt bijna per minuut. Zoveel komt er op ons af. Wat vind jij goed
aan jezelf? En waar schaam je je voor? En ben je in staat om in te zien dat
dit niet vaststaat, maar dat je altijd in beweging bent. Dat je lot niet vastligt,
maar dat je er iets aan kunt doen? Wat zou je vandaag al willen veranderen?
Begin in het klein, en je zult zien dat wie vasthoudt en vastberaden is, ook
de grote dingen in beweging kan zetten. Tot slot: de laatste regels, die ik je
niet zal onthouden: ‘Heer, spreek recht over de mensen. Laat ze weten dat
ze maar mensen zijn.’ Wat een parel. Je kunt je soms zo overweldigd voelen
door het nieuws, door slechte mensen, machtige mensen of je omgeving.
En je kunt ook jezelf soms vies tegenvallen. En dan die geruststelling. Het zijn
maar mensen: we zijn niet eeuwig, we gaan voorbij, en God is er in alles bij.
Dat kan inderdaad een opluchting zijn. |

Mensen die Hem zoeken,
laat Hij niet alleen.
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PSALM 10

WAAROM BENT U ZO VER WEG HEER?
Heel vroeger, en dan bedoel ik ook echt eeuwen terug, in de vroegste vertalingen van de Bijbel, vormden Psalm 9 en Psalm 10 één psalm. Ergens in
de loop van de eeuwen moet iemand er een verdeling in gemaakt hebben.
En qua inhoud klopt dat ook wel. Psalm 9 gaat vooral over het straffen van
slechte mensen, maar Psalm 10 is meer een klaagzang. ‘Waarom bent u zó
ver weg Heer? Waarom verbergt u zich in moeilijke tijden?’ Misschien zit je
daar momenteel in. In een periode dat God, als je al op Hem vertrouwt, heel
ver weg lijkt. Juist nu je Hem het meest nodig hebt. Waarom is dat toch?
Dat vraagt de Psalmdichter van vandaag zich ook af. En dan zie je ook nog
om je heen de oneerlijkheid en de onrechtvaardigheid van slechte mensen
die het ogenschijnlijk goed gaat. Mensen die zich van anderen óf van God
geen zak aantrekken, maar die alles mee hebben in het leven: een goede
baan, een riant inkomen, een prachtig huis, een leuk gezin, noem maar op.
Waarom zou je dan nog geloven? Waarom zou je nog geloven als het je
feitelijk niets oplevert? Als God op belangrijke momenten niet thuis geeft?
De Psalm zegt het zo: ‘Hoe kan het dat ze, de slechte mensen, zeggen: God
straft ons niet?’ Inderdaad, hoe kan dat? Het antwoord op deze vraag is geen
geloof, de vraag zelf is geloof. Of om het anders te zeggen: het is beter te
leven met goede vragen, dan met slechte antwoorden. Dat moet je maar
durven: niet geloven opdat je er iets voor terugkrijgt, maar gewoon: geloven.
De Psalm geeft op het eind toch iets van een antwoord: ‘U bent niet blind,
God, u ziet alle ellende en al het verdriet. U wilt altijd helpen.’ Daar moet je
het maar mee doen voor vandaag. Of het genoeg is? Ik weet het niet. Het
is toch altijd oppassen met deze God van de Bijbel. Hij lijkt zo rustgevend,
zo verdovend, maar Hij maakt eigenlijk onrustig. Dat houd je oog en hart
open voor het onrecht om je heen. |
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PSALM 11

GOD ZIET ALLES?
Psalm 11 is, nog steeds, een Psalm van David. Dit keer een korte Psalm die begint met een mooie toonzetting: ‘Bij de Heer ben ik veilig.’ Andere vertalingen
zeggen: ‘Ik heb tot de Heer mijn toevlucht genomen.’ Bij God ben je dus veilig,
ook al lijkt de wereld om je heen soms in elkaar te storten. Op wie vertrouw jij
eigenlijk als het moeilijk wordt? Je ouders, je familie, je partner? Wie kent je?
Wie kent alles van je? Ook naar de meest nabije personen doen we ons vaak
beter voor dan we zijn. Hebben we niet allemaal geheimen die we liever niet
delen? ‘God ziet alles’, klonk het vroeger onheilspellend in de kerken. Dat was
een waardeloze gedachte: God als iemand die je continu in de gaten houdt.
Iemand die de hele tijd oplet of je de fout ingaat en zo ja: bzzzz, dan wordt er
boven een rode knop ingedrukt en krijg je strafpunten. Voor heel veel generaties was dat het geloof. Maar dat was het natuurlijk niet. Het was geen geloof,
het was geen vertrouwen, het was angst.
Die angst hoor je ook terug in de raadgevingen van de mensen tegen de hoofdpersoon in deze Psalm, jij dus. Vlucht weg, vlucht weg naar de hoogste bergen,
daar ben je veilig. Daar, ver weg van alles en iedereen, kan niemand je kwaad
doen. Maar God, zo zegt de Psalm, woont in Zijn heilige paleis en vanuit de hemel ziet Hij de mensen, ziet Hij jou. Die hemel, is die ver weg of juist dichtbij?
Misschien wel allebei: de hemel als een wereld buiten deze wereld, maar ook
een plek, een aardse plek in het hier en nu. Een paleis, een ontvangsthal. Datgene wat je zoekt, waar je naar verlangt, is misschien niet zo ver weg als je denkt.
Het is misschien vlak voor je, onder handbereik. Daarom moet je ook niet
naar de bergen vluchten. Tuurlijk, iedereen wil zich weleens terugtrekken,
ver weg van alle ellende. Maar zo werkt het niet in de Bijbel. Hier gebeurt
het, hier ben je nodig, jij en niemand anders. En dan is de veiligheid van
God ook niet ver weg, maar dichterbij dan je eigen hartslag. |
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PSALM 12

MET EEN GROTE MOND LUKT ALLES
Een korte, deze twaalfde psalm. En ook weer een sombere. ‘Niemand is nog
trouw aan u, niemand is nog te vertrouwen, de mensen liegen tegen elkaar,
niemand spreekt de waarheid. En opscheppers die zeggen: Met een grote
mond lukt alles!’ Alsof het geschreven is in het Twitter- of Facebooktijdperk,
waarin een opmerking of oordeel ook snel gegeven is, zonder je af te vragen
wat de gevolgen zijn voor de ander. De stemming van de Psalm klaart in het
midden wat op als God ons vertelt dat Hij de machtelozen uit hun ellende
bevrijdt. Maar blijkbaar gaat dat nog wel even duren, want de Psalm eindigt in
mineur: ‘Overal zijn verraders, en slechte mensen doen steeds meer kwaad’,
zo eindigt het. Wat moet je ermee? Wat kun je op een dag als vandaag met
Psalmen als deze?
Maar geloven in God is niet altijd een oppepper. Al wordt dat in veel kerken
tegenwoordig wel zo voorgesteld. God als buddy, en vertrouw maar op Hem
en je leven loopt op rolletjes. Maar zo werkt het leven niet. Geloven in God
is geen bord voor je kop en stug doorgaan met hopen en vertrouwen, want
dan let je niet op de wereld om je heen, een wereld waarin heel veel mis is.
Soms is geloven ook niet weten, niet meer kunnen hopen. Soms is geloven
ook die ene simpele uitroep die ook in deze Psalm weerklinkt: hoelang nog?
Hoelang nog slagen de mensen met de grote bek? Hoelang nog doen slechte mensen anderen nog zoveel kwaad? Hoelang nog, God? Misschien ben je
geneigd om gelijk een antwoord te zoeken op die vraag, maar vandaag wil ik
je vragen om eerst eens bij die vraag stil te blijven staan: hoelang nog? Wat
duurt voor jouw gevoel té lang? Is het je eenzaamheid? Is het je schaamte?
Is het verdriet of gemis? Hou het bij jezelf. Geloven in God is geen opgaan in
iets hogers, het is geen versmelting tot een alles-gevoel. Nee, geloof is persoonlijk. En God wil dat jij jij wordt. Echt zoals je bent. Niet iets hogers, niet
iets beters, niet iemand anders. En al je angsten, woede en onmacht horen
daar allemaal bij. |
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PSALM 13

HUMOR IS VERWERKT VERDRIET
Een heel kort Psalmpje dit keer om het wat oneerbiedig te zeggen. Net zoals
de paar voorgaande Psalmen gaat het weer over wij en zij. Over een hoofdpersoon die radeloos is van het onrecht en de slechte mensen om hem
heen. ‘Heer, vergeet u mij voor altijd? Hoe lang nog blijft u zich verbergen?
Hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen? Hoe lang nog blijven mijn vijanden
sterker dan ik?’ Net zoals in de vorige Psalm, Psalm 12, klinkt ook hier weer
die ene vraag: hoe lang nog? Het wordt wél leuk in het allereerste vers van
deze Psalm. Deze vertaling klinkt zoals we net hoorden: ‘Heer, vergeet u mij
voor altijd?’ Maar het Hebreeuws, de grondtaal van de Psalmen, is net iets
anders. Dan klinkt het zo: ‘Heer, hoelang vergeet U mij voor altijd?’ Weer dat
hoe lang nog, maar ik hoop dat je het begrijpt: hoe lang vergeet U mij – voor
altijd. Dat is net zoiets als: Hoe lang blijf je nog voor altijd boos op mij? Dat
kan niet. Het zijn wat je noemt twee vragen die elkaar uitsluiten. Want als iets
voor altijd is, heeft de vraag hoelang nog überhaupt geen zin. En zo krijgen
al die wanhopige kreten: Waarom vergeet U mij, God? Hoe lang nog? iets
luchtigs, iets grappigs. Hoelang nog vergeet U mij voor altijd? Kom op God,
nu is het leuk geweest. >

Heer,
vergeet U mij

VOOR ALTIJD?
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Hoe lang nog blijft
U zich

VERBERGEN?
Je zou kunnen zeggen: humor is verwerkt verdriet. Wie kan lachen om iets
treurigs, die is een stap verder. Je wordt niet meer onderuit geschoffeld door
de ellende. Je kunt er een grap over maken. Humor is een heel belangrijke
sleutel om de Bijbel te begrijpen. Veel van de verhalen hebben iets bizars, iets
grappigs. Dat moet je kunnen zien en ervaren. Het geeft God en de Bijbel
iets luchtigs, en maakt het minder zwaar. Daarmee zeg ik niet dat je je eigen
problemen en die van de wereld moet bagatelliseren of minder belangrijk
moet maken, maar de humor zorgt ervoor dat je er niet aan onderdoor gaat.
Probeer ook in je donkerste dagen altijd op zoek te gaan naar de lach. De
lach van een ander, de lach in jezelf. Een lach en een traan; misschien is dat
wel het leven zelf. In deze Psalm gaan ze samen, hoe vreemd dat ook lijkt.
Nog even dit: De laatste zin van de Psalm gaat als volgt: ‘Ik zal voor u zingen,
want u bent goed voor mij.’ Dus niet nadenken of vertellen of discussiëren,
maar zingen. Zingen, is net als humor, vaak heel onlogisch. Maar God is niet
logisch. Met denken alleen red je het in het geloof niet. Zing, vecht, huil, bid,
lach, werk en bewonder. Ramses Shaffy begreep het. Nu wij nog. |
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PSALM 14

BESTAAT GOD NOG?
Een collega zat een keer aan tafel toen zijn vijfjarige zoontje de vraag stelde:
‘Bestaat God eigenlijk nog?’ Mijn collega moest welgeteld één seconde nadenken, maar antwoordde toen, ook tot zijn eigen verbazing, het volgende:
‘Als God niet bestond, hadden we dat allang gemerkt.’ Nog los van het feit dat
de meest spontane antwoorden vaak de juiste zijn, was zijn antwoord briljant
van eenvoud. Goed, ik kan God moeilijk aanwijzen. Ik heb Hem niet in mijn
broekzak. Maar om daar nou uit af te leiden dat God helemaal niet bestaat,
gaat wel erg ver. Toch moet je die mensen de kost geven die juist zó ongelovig zijn: ‘Als God bestaat, wil ik een teken, dan wil ik een bliksemschicht in
m’n slaapkamer, of de Lotto winnen.’ Als God niet bestond, zouden we dat
allang gemerkt hebben. Ik merk God in de mensen om me heen die zeggen
in God te geloven en voor wie dat geloof inspirerend werkt. Ik zie het in de
kracht van de natuur, dingen in mijn eigen leven die net iets te toevallig zijn.
Is dat een feit? Een absolute zekerheid? Nee, het is een vertrouwen. Maar ook
weer niet helemaal een sprong in het diepe. Want ik merk inderdaad genoeg
van God om het vol te houden.
De veertiende Psalm begint als volgt: ‘Mensen zonder verstand denken: er is
geen God.’ Dat is opvallend, want wij redeneren juist het omgekeerde vandaag de dag. Als je écht hersens hebt, dan geloof je niet in God. Dan geloof je
niet in de sprookjes van de Bijbel. Geloof en wetenschap, geloof en verstand,
het zijn al eeuwenlang geen vrienden meer van elkaar. Maar geloven is niet
hetzelfde als je hersens uitzetten. Integendeel. Geloven is open staan: open
voor meer dan je kunt zien. Vergelijk het met liefde of met haat, dingen die
ook levensecht zijn, maar die je ook niet kunt afwegen of vasthouden. Als je
genoeg denkt te hebben aan je eigen verstand, aan je eigen mogelijkheden,
dan wens ik je veel succes. >
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Maar een leuker mens word je er niet van. En ook de mens met de meeste
diploma’s en titels komt op een gegeven moment op een punt dat ‘ie het
niet alleen kan. Dat ‘ie een ander nodig heeft. Daarom is geloven: openstaan.
Openstaan voor de ellende van de wereld, dat je die ziet en erkent, zoals ook
in deze Psalm gebeurt, én openstaan voor de hulp van anderen. De liefde, de
steun, de vergeving, van anderen en ook van God. Alleen kun je het niet, alleen hoef je het niet. Tot slot: de evangelist Otto de Bruijne vertelde eens een
prachtig verhaal over een Nederlandse diplomaat, een geleerd man, die was
uitgenodigd door een Afrikaans staatshoofd. De Afrikaan nam hem op zondag mee naar de kerk en daar werd de Hollander aan de gemeente voorgesteld. ‘Dit is die en die, hij heeft die titels, hij doet dit en dit, hij is heel geleerd
en gelooft niet in God.’ De hele zaal lag dubbel van het lachen. Zo slim zijn,
en dan niét in God geloven? Ze konden het zich niet voorstellen. |
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PSALM 15

GELOVEN IS SIMPEL, MAAR MISSCHIEN DAAROM WEL ZO
MOEILIJK
Psalm 14 ging over dwazen, over mensen zonder verstand. Dat zijn zoals we
hoorden geen mensen die geen diploma’s hebben, maar juist vaak mensen
die téveel diploma’s hebben. De dwazen in de Bijbel zijn egotrippers. Ze vinden zichzelf geweldig, ze zijn god in hun eigen universum. Psalm 15 gaat juist
over verstandige mensen, goede mensen. Dát is de crux van de Psalmen. Ze
zijn niet zomaar lukraak achter elkaar gezet, nee, ze staan op volgorde. Er zit
een lijn in, het gaat ergens heen. Dat is even wennen, want wij zoeken Psalmen vaak uit naar onze gemoedstoestand. Zijn we blij? Dan zoeken we een
mooi hallelujah-Psalm. Zijn we sip? Dan zoeken we een klaagzang met heel
veel waaroms en hoe-lang-nog’s.
Maar de Psalmen zijn net als het leven zelf: je begint vooraan, en je komt
vanzelf verder. Hier bij deze vijftiende Psalm ben je geneigd te denken: jemig,
het gaat nu alweer over goed doen, en rechtvaardige mensen. Waar blijft de
afwisseling? Dat was ook mijn eerste gedachte, maar de Psalmen ontwikkelen zich. Telkens worden andere accenten aangestipt. Neem deze vijftiende,
ook wel de gentlemans Psalm genoemd. Waarom? Omdat je in deze Psalm
hoort wat je moet doen als gelovige, als rechtvaardige. Draait dat om geloven in God, de Schepping, de vergeving van je zonden, de kerk, de hemel en
de hel? Nee. Het is allemaal iets simpeler. Iets pragmatischer. Doen wat goed
is, zeggen wat waar is, niet kwaadspreken, niemand beledigen, doen wat je
beloofd hebt. Zo simpel, helemaal niet verheven, en daarom misschien wel
zo moeilijk.
Hoe simpel is jouw geloof? Hoe moeilijk heb je het in de loop der jaren gemaakt? Het slot van Psalm 15 is prachtig: Mensen die zó leven, zal het altijd
goed gaan. Die mogen bij God thuiskomen. Inderdaad: het gaat ergens heen. |
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PSALM 16

AFGODEN BESTAAN NOG STEEDS
‘Vroeger vereerde ik andere goden, maar, ik zal niet meer offeren in hun tempels, ik zal niet meer tot hen bidden.’ Bij afgoden denk ik al snel aan beelden.
Houten beelden of gouden beelden zoals het bekende verhaal van het gouden kalf waar de Israëlieten voor knielden. Het komt op mij altijd een beetje
primitief over. Neerknielen voor een beeld en dan gaan smeken om regen, of
om mooi weer, of om een antwoord op al je vragen. Hoe laag kun je zinken?
Dan moet je wel erg wanhopig zijn.

Vroeger vereerde ik andere goden.
Maar ik zal niet meer
offeren in hun tempels.
Toch zegt God in de Bijbel nergens dat die afgoden nep zijn. ‘Gij zult geen
andere goden voor uw aangezicht houden’, was één van de tien geboden.
Daarmee zegt God niet dat die andere goden, die afgoden, er niet zijn. Integendeel. Afgoden bestaan wel degelijk. Nu nog steeds. En tegenwoordig
hebben ze geen beelden of altaren nodig. Afgoden zijn alle dingen die je vereert, die je najaagt. Wat zijn jouw afgoden, nu op dit moment? Een partner,
een mooie vrouw of een knappe man? Een geslaagde carrière? Een mooi
huis met alles erop en eraan? Een mooi lichaam of je gezondheid? Je inrichting of je kinderen? Geld? Of heel stiekem toch je eigen geluk? >
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Wat komt bij jou op de allereerste plaats? Waar leef jij voor, waar vertrouw je
op? Dat zijn de vragen van vandaag. En al die dingen die ik noemde zijn heel
reëel. Alle oorlogen gaan over macht, en over bezit. En begrijp me goed: je
hebt in je leven ook een soort motor nodig om deze zaken na te jagen. Dat
is helemaal niet slecht. Het is niet erg om te willen groeien in je werk, of om
een leuk huis en een leuke partner te willen. Maar maak het niet tot afgod.
Aanbid het niet, wees er niet afhankelijk van. Als je van iemand afhankelijk wilt
zijn, wees het dan van Mij, zegt God in deze Psalm. Want Ik sta boven deze
dingen, Ik sta boven deze wereld, Ik sta boven deze goden. De afgoden van
deze tijd zijn godjes, het zijn krachten en het kunnen demonen worden die in
je blijven rondspoken. Maar een God zoals de Heer, daarvan is er maar één,
en die kent geen gelijke. Dat is de boodschap van de Bijbel. U bent altijd bij
me, zegt de Psalm op het einde. Dat is misschien het meeste waard: Iemand
die er altijd voor je is. |
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PSALM 17

PSALM 17

WAAROM ERGEREN DE PSALMEN ME SOMS?
Het begint een beetje eentonig te worden, niet, deze reeks Psalmen? Weer
een roep om hulp, weer een psalmdichter die zegt dat ‘ie goed en rechtvaardig is, maar de wereld om hem heen niet. Dat kennen we nu toch wel?
Waarom herhalen ze die boodschap zo vaak? En waarom ergert dat me zo?
Kan ik er niet mee omgaan, met die herhaling, met die eentonigheid? Moet
ik telkens op zoek naar iets nieuws, iets anders, omdat ik anders mijn belangstelling verlies? Het kan een les zijn, deze Psalm met die eentonige boodschap. Het kan een les zijn om vol te houden. Om te blijven omgaan met het
monotone, het ogenschijnlijk saaie.
Vaak wil ik iets anders, iets nieuws: een nieuw behangetje, een nieuwe baan,
een andere auto, een nieuw huis, noem maar op. Het wordt je ook aangepraat in alle reclames: van nieuwe koffiebonen tot een geheime relatie, alles
om je verlangens maar te bevredigen. Alles om maar te blijven jagen. Laat ik
het eens niet doen. Laat ik de Psalm nog eens lezen, en laat het me maar ergeren. ‘Ik leef niet zoals andere mensen’, zegt deze zeventiende Psalm. Klopt,
ik ben ook niet iemand anders. Ik ben mezelf, en ik hoef mijn verlangens niet
te laten aanpraten door anderen. |
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PSALM 18

WAT MOET JE MET TEKSTEN OVER REDDING?
Kijk, deze Psalm is een antwoord op de vorige. Was Psalm 17 nog een vrij eentonig en bekend verhaal over een God die nou eens in actie moest komen
in de trend van: hoe lang nog, in deze Psalm is dat werkelijkheid geworden.
God heeft geantwoord. De vijanden die in Psalm 17 nog weggevaagd moesten worden, zijn inderdaad verdwenen. Want, zo staat er: ‘De Heer hoorde mij
roepen, vanuit de hemel hoorde hij mijn stem.’ De dankbaarheid, de vitamine
D, is héél belangrijk in je leven én in het geloof. Want ondankbare mensen
zijn nooit tevreden. Maar hier heeft God geantwoord. Hier heeft God gered.
En hoe! Dit staat er: ‘Hij kwam omlaag op zijn hemelse wagen, de wind blies
voor hem uit, hij verborg zich in de duisternis, en vuur ging voor hem uit, wolken van hagel en vuur. De bodem van de zee werd zichtbaar, zelfs de zuilen
onder de aarde waren te zien.’
Wauw, dat is nog eens een oudtestamentische redding! Vuur, bliksem, zeeën
die wijken. Als God redt, dan redt Hij goed. Maar wat moet je met dit soort
teksten? Hoe vaak heeft God mij gered met pijlen van vuur en zag ik Hem in
Zijn hemelse wagen? Je zou het wel willen soms, maar ik zie het niet. Is God
veranderd? ‘Zo kwam hij uit de hemel om mij te redden’, zo staat er. En ik
denk opeens aan Jezus die ook uit de hemel kwam, maar niet met vuur en
bliksem. En Jezus vernietigde niet. Hij oordeelde helemaal niet. Hij kwam om
te redden. Dus toch weer redding. God verandert misschien Zijn omgangsvormen met jou en mij, maar één ding blijft: Hij wil je redden. |
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PSALM 19

HOGER DAN DE BLAUWE LUCHTEN
Ik hou van de hemel. Nee, niet die hemel met de wolkjes, de engelen en de
harpjes waar ik hopelijk later kom, maar gewoon: onze hemel, de ruimte, het
heelal. In deze Psalm worden ze genoemd: ‘De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft: de zon, de maan en de sterren, de hemel
vertelt het elke dag, de hemel zegt het iedere nacht, in een heel eigen taal.’
Maar juist dat heelal is voor veel mensen een reden om niet in God te geloven. Toen de Russische kosmonaut Juri Gagarin als eerste mens in de vorige
eeuw de ruimte in werd geknald, was het eerste wat hij zei toen hij boven de
wolken was: ‘Nee, geen God te zien, helemaal niets. Alleen maar leegte.’ Je
kunt je als mens zó klein voelen in dat onmetelijke heelal. En begon niet alles
met de oerknal, met de Big Bang? Dat hele scheppingsverhaal in zes dagen,
dat kan toch niet? Maar toch: ik heb eens gehoord dat als de aarde een paar
kilometer dichter bij de zon stond, dat het hier te heet zou zijn om te leven,
en als ‘ie ook maar iets verder weg stond, was het weer te koud. Het klopt
allemaal precies. Die Big Bang: in een miljoenste deel van een seconde werd
alles bepaald: de tijd, de zwaartekracht, de materie, het leven. Een fractie
sneller en alles was weer in elkaar geklapt in een zogenaamde big crunch.
Een fractie later en alles was verwaaid in het niets. Het klopt allemaal precies.
En zoals we nu om ons heen kijken in het heelal zijn wij inderdaad de enige
planeet waar we kunnen ademen, waar we kunnen bestaan. En áls er al een
andere plek is, dan komen we er nooit op tijd. Daarvoor is het heelal te groot.
Dat maakt nietig en bescheiden, maar het maakt jouw leven tegelijkertijd ook
heel bijzonder. En misschien maakt het de scheppingskracht van God wel
des te groter. |
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PSALM 20

GELOVEN IS TELKENS WEER OPSTAAN
‘Heer, laat de koning overwinnen. Luister naar ons gebed!’ zo dicht deze
twintigste psalm. Wat moeten we daar nou mee? ‘Koning, we zullen juichen
omdat u overwint. Andere mensen vertrouwen op hun leger, maar wij vertrouwen op de Heer, onze God.’ Het lijkt spierballentaal, en er is door de
rabbijnen in de latere tijd een tekst aan deze Psalm toegevoegd, namelijk
een ‘gebed voor een veldslag.’ Dus voordat je elkaar de hersens inslaat, eerst
maar even deze twintigste Psalm bidden. En toch is dit geen oorlogspsalm.
Het is geen gebed om een strijd van man tegen man, van wapens tegen wapens. Het gebed maakt God niet tot je mascotte, of Iemand die al je problemen voor je oplost. God kan wel voor Zichzelf zorgen, zeggen de Joden al
eeuwen.
Vroeger lag het oude Israël van koning David vaak onder vuur. Bij die andere volken was de koning vaak door God gegeven, of was de koning zelf een
godheid. Dat lag bij de Joden anders. Zij hadden wel een koning, maar die
had gewoon te doen wat goed en rechtvaardig was in de ogen van God. Meer
niet. En dat maakt deze Psalm glashelder: oorlog leidt tot niets. Jezelf wapenen op wat voor wijze dan ook, zal mislukken, helden zullen vallen. Maar vers
negen zegt het mooi: ‘Andere mensen vallen en blijven liggen, maar wij staan
op.’ Ook dat is geloven, telkens weer opstaan. |
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PSALM 21

WAT VERWACHT JIJ VAN MENSEN DIE BOVEN JE GESTELD ZIJN?
Gisteren een koning, nu weer een koning. Gisteren maakte hij zich nog op
voor de strijd, nu keert hij zegevierend terug. Dat allemaal dankzij God, dat
begrijp je wel. ‘Iedereen eert de koning, want u liet hem overwinnen’, zo staat
er. ‘U hebt hem veel macht gegeven, u maakt hem voor altijd gelukkig.’ Nou
nou, zo succesvol was het volk Israël vroeger ook weer niet op het slagveld.
Vanouds zegt men dan ook bij deze Psalm: dit slaat niet op een historische
vorst, maar op een toekomstige. Een toekomstige koning die vertrouwt op
God, een God die machtig blijft, omdat God trouw is.
Stel je het voor dat onze koning, koningin en onze regering iedere zondag
naar de kerk zouden gaan en het de hele tijd over God zouden hebben. Klinkt
vreemd toch? Er zijn zelfs niet veel christenen die dat zouden willen. Zou dat
geloven makkelijker maken? Als God en kerk overal om je heen zijn? Misschien een beetje, maar ook dan zou het ongeluk op de loer blijven liggen:
ziekte, dood en verdriet. Daar kan geen regering of koning iets aan doen. En
jij? Wat verwacht jij van een koning, van een machthebber, van de overheid
of van de politiek? Wat verwacht jij van de mensen die boven je gesteld zijn?
En hoe vind je dat eigenlijk: dat iemand bepaalt hoe de maatschappij eruit
ziet, hoe jij je leven moet leven? Neem je dat aan? Of word je er opstandig
van? ‘Alles wat hij vroeg’, zo staat er, ‘kreeg hij van u.’ |
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PSALM 22

ZO VOELT HET OM HELEMAAL ALLEEN TE ZIJN
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten?’ Bam, die komt even
binnen. Want wie zei diezelfde regels later ook? Inderdaad, Jezus, toen Hij
aan het kruis hing en op het punt stond om te sterven. Mijn God, mijn God,
staat het er. Als het in de Bijbel écht ernst wordt, dan staat het er dubbelop.
Dit is één van de meest bepalende zinnen in de hele Bijbel: Mijn God, mijn
God, waarom hebt U mij verlaten? Hier wordt afgerekend met een God die
ver weg is, met een God die het allemaal maar op z’n beloop laat. Zo’n God
kan je namelijk niet verlaten. Maar wat moet je dan? Wat moet je nog als God
je verlaat? Het gevoel is heel herkenbaar. Je leven kan zomaar op z’n kop
staan, en er is niemand die je helpt. Deze Psalm gaat ook op die toon verder:
‘Ik ben minder waard dan een mens, ik ben niet meer waard dan een worm.
Iedereen beledigt mij, niemand heeft respect voor mij.’ Dat is harde taal.
Mijn God, waarom laat je me alleen? Waar ben je nu ik je het meest nodig
heb? Herken je dat? Zit je er op dit moment misschien middenin? Als Jezus
ergens God zelf is, en dat geloof ik al weet ik niet precies hoe dat zit, dan is
God door God Zelf verlaten. Met andere woorden: ook God weet hoe het
voelt, om helemaal alleen te zijn. |

Mijn God,
mijn God,
waarom hebt U mij
alleen gelaten?
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PSALM 23

DE HEER ZORGT VOOR MIJ, ZOALS EEN HERDER
VOOR ZIJN SCHAPEN ZORGT
Tadaa, daar is ‘ie dan: de herderpsalm. Steevast in de uitvaart top tien en misschien wel de populairste van alle Psalmen: Psalm 23, de Heer is mijn herder.
Voor veel mensen een lijfspreuk, voor veel kerken een slogan. Wat kun je erbij
denken? Dat er iemand is, een God, die vanuit de hemel voor ons zorgt. Maar
dat is het grappige: dat staat er nou juist niet. Een herder is niet iemand die
je vertroetelt, die ervoor zorgt dat het je aan niks ontbreekt, die je leven doet
lijken op een roze koek. Nee, een herder leidt je. Een herder wijst je de weg
die je moet gaan.
Het volk Israël had zo’n herder nodig, want het moest veertig lamlendige
jaren door de woestijn trekken op weg naar beloofd land. Die reis naar het
beloofde land was geen road trip. Het was geen plezierreis. Het was lang,
het was afzien, het was aanmodderen. Dat is het leven, maar Goddank, er is
een herder. Er is een God die je de weg wijst, die je aanraadt wat het juiste
en het goede is om te doen. ‘De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor
zijn schapen zorgt. Hij geeft mij alles wat ik nodig heb.’ Of zoals ze het vroeger vertaalden: het ontbreekt mij aan niets. Dat klinkt als luxe, maar
eigenlijk is het een Joods taalspelletje dat je ook kunt vertalen met: ik zal niet ontbreken. Ik word niet vermist. Als God
een lijst met namen op leest , zal die van mij erbij staan. Ik
ben erbij. En ook dat is voor vandaag meer dan genoeg. |
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Wie mag de berg van de
HEER beklimmen?
Wie mag er in ZIJN
tempel komen?
PSALM 24

PSALM 24

JE LEVEN IS EEN REIS
Bij deze Psalm hoort een oud verhaal. Het verhaal vertelt dat koning David,
dezelfde als de psalmdichter dus, dit lied zong toen de Ark van het Verbond
thuisgebracht werd in Jeruzalem. De Ark, een versierde gouden kist met daarin
de Tien Geboden, werd door David naar de tempel begeleid, terwijl hij als koning voor de Ark met het volk danste en zong. Dan wordt dit een jubelpsalm:
‘Van de Heer is de aarde en alles wat er leeft, van hem is de wereld en ieder
die er woont.’ En nog weer wat verder: ‘Poorten van de tempel, ga open! Ga
wijd open, prachtige deuren!’ En er zit ook die prachtige vraag in: ‘Wie mag
de berg van de Heer beklimmen? Wie mag er in zijn tempel komen?’
Het is een processie, een voettocht naar een heilige plek, een pelgrimage.
Vroeger deed men dat vaak; op pelgrimsreis naar Rome, of naar Santiago of
naar Jeruzalem. Zo’n voettocht had iets louterends, iets zuiverends. Al wandelend ging je nadenken over je leven. Veel pelgrims komen nog steeds als
andere mensen terug. Vaak ging het helemaal niet om de bestemming, maar
om de reis ernaartoe. ‘Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Mensen
die goed doen en eerlijk zijn.’ Je leven is een reis, een pelgrimstocht. Maar je
wordt nooit overvraagd. Wat is jouw pelgrimage? Waar ligt jouw Jeruzalem?
En ben je al onderweg, of blijf je stilstaan? |
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PSALM 25

STRAFFEN: JA OF NEE?
Een Psalm van David. Wat zegt dat nou? Zijn ze nou allemaal door David zelf
in elkaar gezet? Zou kunnen, maar volgens mij staan ze meer in de traditie
van David, in zijn geest. David die begint als slungelige herder, maar eindigt
als een koning. Maar dan weer niet een succesverhaal, maar met vallen en
opstaan. Heel veel vallen en heel veel opstaan en dan maar proberen om
Gods stem in je leven zo goed mogelijk te verstaan. Dát is de Psalmtraditie
van David.
Hier in Psalm 25 raakt de dichter weer eens in paniek: ‘Laat me niet alleen,
zorg dat mijn vijanden me niet verslaan, laat ze niet om me lachen. U helpt
mensen die op u vertrouwen, maar u straft mensen die u niet trouw zijn.’
Straf. Hoe denk je over straf? Ik ben een vader van jonge kinderen en heb
moeite met straffen. Ik wil graag leuk gevonden worden. Ik maak niet graag
een probleem van dingen. Maar soms moet je een straf uitdelen. Niet
omdat je daar lol in hebt, maar omdat je kinderen er wat van leren.
Het markeert grenzen, en kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid. ‘U straft mensen die kwaad doen, u straft moordenaars
met de dood.’ Dat klinkt niet als een fijne God, maar God als een
vader? Als een vader die met tegenzin straft, omdat Hij nou eenmaal het goede wil? Wat zou dat voor jou vandaag veranderen? |
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PSALM 26

DE WAARHEID IS DE KERN VAN VERTROUWEN
Hij is nogal pretentieus, deze 26e Psalm. ‘Ik heb geen kwaad gedaan, ik leef
zoals u het wilt. Ik twijfel niet, ik ben onschuldig, kijk goed naar mij Heer, kijk
of ik de waarheid spreek.’ De waarheid maakt vrij, zag ik onlangs gekalkt op
de betonnen palen van een viaduct. Ik weet uit ervaring dat een leugen snel
verteld is: je verdraait de waarheid zó, heel subtiel, dat je met bepaalde dingen wegkomt. En voor je het weet, stapel je de ene leugen op de andere.
En weer later raak je verstrikt, en nog weer later wordt het een soort tweede
natuur. Liegt ‘ie nou of spreekt ‘ie de waarheid? Niemand die het nog weet.
Waar lieg jij over? Dat kan iets heel kleins zijn, maar ook iets groots wat je
hele leven kan bepalen. Je zit vast in je leugen en weet niet of jij óf anderen
de waarheid aankunnen.
Waarom vindt God dat zo belangrijk in de Bijbel: de waarheid spreken? Omdat
de waarheid de kern is van vertrouwen. Als de ander geen waarheid spreekt,
en veel liegt, dan valt het vertrouwen weg. En vertrouwen is niet één, twee,
drie hersteld. Waarin is jouw vertrouwen wel eens beschaamd? Wie heeft er
wel eens gelogen tegen jou, en hoe voelde je toen dat gebeurde? Voor gek
staan? Niet serieus genomen? Niet geliefd? ‘Kijk goed naar mij, Heer, kijk of ik
de waarheid spreek.’ Dat is niet de gemakkelijkste weg, maar wel de juiste. |
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PSALM 27

STADIONLIED
Heerlijk, zo’n positieve Psalm als deze. ‘De Heer helpt mij altijd, hij is als een
licht in het donker. Ik ben voor niemand bang.’ Klopt dat? Welnee, in ieder
geval niet in mijn leven. En de Psalm gaat maar verder: ‘Ik blijf op de Heer vertrouwen, ook als de strijd begint.’ Waar gaat dit over? Als vrijwel niemand zich
in deze woorden herkent, waarom staat het dan in de Bijbel? Wat zeggen dit
soort teksten mij als ik ze niet kan beamen?
Zie deze 27e Psalm als een soort strijdlied. Een lied dat je zingt in het voetbalstadion. De stand is 0-0, of nou vooruit, je staat misschien 1-0 achter, maar je
schreeuwt je ploeg naar voren. Je blijft zingen, want het kan nog alle kanten
op. Je blijft zingen, omdat je je daar beter bij voelt dan stil te blijven. Je moet
zingen, want je kunt niet anders. En je zingt samen. Je bent niet alleen.
Hoeveel mensen zouden deze Psalm gezongen hebben, of voorgedragen?
Hoeveel generaties? Honderd? Ik denk het wel. Dat is de kracht van de
Psalmen. Het gaat over de grenzen van je eigen begrip en verstand
heen. En je laat je dragen door de tekst, ook als je de woorden allang niet meer kunt geloven. ‘Ik wil bij de Heer zijn in de tempel,’ zegt de Psalm. ‘Ik zal vrolijk voor hem zingen en offers
brengen in de tempel.’ Dat is het ‘m: jouw lied ís het offer. |
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PSALM 28

GELOVEN IS EIGENLIJK HEEL ONLOGISCH
Daar gaan we nog maar een keer, hier in vers vier: ‘Heer, straf mij niet, want ik
ben niet zoals zij’ en even verder: ‘Geef ze het loon voor hun slechte daden,
laat ze voor altijd verdwijnen.’ Ik kan er zo weinig mee, met dit soort teksten.
Ik kan zo slecht tegen mensen die denken dat ze altijd het gelijk aan hun zijde
hebben, die zo van zichzelf overtuigd zijn. Deze 28e Psalm volgt weer een
bekend stramien: hoofdpersoon zit in nood, hoofdpersoon bidt om hulp,
hoofdpersoon vraagt dat zijn vijanden weggevaagd worden, hoofdpersoon
wordt verhoord en is blij. ‘En daarom juich ik’, zo staat er. ‘Ik wil God danken
met een lied.’
Was het maar zo simpel. Was het leven maar zo logisch. Vroeger werd er veel
gelezen uit de Heidelbergse Catechismus, een eeuwenoud leerboek van de
kerk. Iedere zondag werd er een aantal vragen gesteld en hierop de antwoorden gegeven. Hele generaties gelovigen hebben die lesstof in hun hoofd
moeten stampen. De basale volgorde in de catechismus was deze: ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is ook gelijk mijn grote bezwaar tegen de
catechismus. Het wordt allemaal zo logisch voorgesteld,
zo van punt A naar punt B en dan verder. Maar dat is het
natuurlijk niet. Geloven is eigenlijk heel onlogisch, en als
je er teveel over na gaat denken loop je vast. Uiteindelijk
is geloven toch ook een sprong in het diepe. Je weet niet
precies hoe het zit, maar je wilt erop vertrouwen. Maar het
blijft altijd kwetsbaar, het blijft broos. En die ervaring maakt
voor mij deze Psalm niet tot iets wat is, iets wat ik herken,
maar wat hopelijk ooit zal zijn. Ooit. Eens. |
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PSALM 29

DE STEM VAN DE HEER
We gaan de natuur in, in deze Psalm. Vanaf vers drie is het nattigheid: ‘De
stem van de Heer klinkt over het water, over de grote, geweldige zeeën. De
machtige God laat de donder horen.’ En daarna gaan we het land op, naar
de bossen en de bergen van Libanon. ‘De stem van de Heer breekt bomen in
tweeën, de hoge bomen op de bergen. En de bergen schudden van schrik.’
En verder gaat het, de lucht in. ‘De stem van de Heer laat de bliksem flitsen,
de stem van de Heer laat woestijnen schudden, bomen beven, bladeren worden weggeblazen.’
Wat valt op aan deze verzen? Is het ’t geweld? Is het de natuur? Voor mij is
het de stem. De stem van de Heer. Zevenmaal komt dat woord ‘stem’ in het
Hebreeuws voor in deze Psalm. Zeven, net zoveel als de dagen in de week. In
zes dagen werd de wereld door God geschapen, zo gaat het verhaal. En God
schiep niet met Zijn handen, of met Zijn gedachten, maar met Zijn stem. Hij
sprak en het was er. Hij spreekt mensen aan. Heel vaak via andere mensen,
door priesters en profeten, door Jezus. Waarin hoor jij de stem van God? In
de stem van je ouders of van je kinderen? In de stem van je partner? Of in het
ruisen van de wind door de bomen, de golven in de branding van de zee?
Waar hoor jij iets goddelijks, iets dat schept? Iets dat vrede geeft? Misschien
is het vandaag wel jouw eigen stem waardoor God zal spreken. |
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PSALM 30

NIET BEPAALD EEN FEESTNUMMER
Deze Psalm is gedicht en gezongen toen de tempel in Jeruzalem in gebruik
werd genomen. Da’s gek, want het gaat helemaal niet over een tempel of
over een heiligdom. Het is veel zwaarder dan dat. Het gaat over dood en
duisternis en ternauwernood overleven. Niet bepaald een feestnummer dus.
Dit staat er: ‘Ik was al bijna dood, het land van de dood zag ik al. Maar u gaf
mij het leven terug.’ Ook hier weer de dood als een nulpunt, geen hemel met
harpen en feestmaaltijden, maar een plek waar je niets meer bent of voelt. Je
bent er met stomheid geslagen. Tegen dat zwijgen van de dood komt deze
Psalm in het verweer. Zingen moet je, dichten, bidden, jubelen, juichen, het
uitschreeuwen. Daarom eindigt het ook als volgt: ‘Heer ik zal voor u zingen
met heel mijn hart, ik zal u altijd prijzen.’ Als dominee kom ik nogal eens op
begrafenissen en dan zie ik het verdriet van wat ongezegd bleef, wat niet
werd uitgesproken. En nu kan het niet meer, hoor ik dan. Je kunt niet meer
vertellen dat je van iemand houdt, je kunt iemand niet meer aanspreken op
wat je is aangedaan. En zo blijven de wonden open.
Wat wil jij nog vertellen? Waar zit jij mee? Wat moet de
ander weten? Vertellen of praten is niet vanzelfsprekend, maar het kan je wel opvreten van binnen. Blijf er
niet mee zitten, zwijg niet, maar spreek, vertel. Zwijgen
doe je in de nacht, in de dood, maar geloven en vertellen doe je bij daglicht. In een oud liedboek staat het
zo bij deze dertigste Psalm: ‘De nacht is vol gevaren, de
morgen vol gezang.’ Vandaar ook die haan op al die kerktorens: we zijn mensen van de morgen. |
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PSALM 31

HEER, U BESLIST OVER MIJN LEVEN
Meer van hetzelfde, maar dan langer. Dat is mijn eerste gedachte bij Psalm
31. De dichter is weer lichtelijk in paniek: ‘Luister naar mij, kom snel en help
mij!’ Dat hebben we al vaker gehoord de afgelopen Psalmen. En ook het vervolg klinkt bekend in de oren: ‘Ik wil niet omgaan met mensen die afgoden
dienen. Ik zal blij zijn en juichen, u zult mij bevrijden.’ Interessant wordt het
pas in vers 6: ‘Heer, u beslist over mijn leven.’ Dat is een wel heel gewone vertaling van ‘In Uw handen beveel ik mijn geest.’ En wat betekent dat dan? Dat
betekent: aan Uw hand vertrouw ik mijn leven toe, mijn adem, mijn geest.
Datgene wat mij tot mij maakt.
Ook hier is een link naar een verhaal verderop in de Bijbel. Want ook Jezus citeert dit vers als Hij aan het kruis hangt, vlak voordat Hij sterft. Waarom citeert
Jezus op het eind van Zijn leven dit vers? Ik denk omdat het waar is. Dichtregels zoals de Psalmen moeten waar zijn. Ze moeten slaan op ons. ‘Heer, u
beslist over mijn leven.’ Dat is je laten vallen, het is je toevertrouwen. En dat is
nooit makkelijk. Voor ons niet, en voor Jezus ook niet. Maar waar is het wel. |

U zult me
REDDEN
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PSALM 32

VERGEVEN IS OPNIEUW BEGINNEN
Vergeving. Daar gaat deze Psalm over. Heb je ooit een fout gemaakt en ben
je vergeven? Of moest je misschien wel eens iemand vergeven om verder
met hem of haar te komen? Hoe was dat voor je? De God van de Bijbel is een
God van vergeving, van opnieuw beginnen. Zo laat Hij zich al heel vroeg in
de Bijbel kennen. Zo ook in deze Psalm. David vertelt het proces: het proces
van liegen en bedriegen, van schuld en schaamte. ‘Eerst zweeg ik over mijn
fouten. Ik werd ziek, ik huilde heel de dag.’ Dat is niet te doen, zo staat er in
vers, en dan gaat het verder: ‘Toen vertelde ik u over mijn fouten, ik zweeg
niet langer over mijn schuld. Ik zei eerlijk wat niet goed was, en u hebt me
alles vergeven.’
Vergeven is opnieuw beginnen. De schuld wordt je niet meer aangerekend.
Wij zien schuld altijd als iets buiten onszelf. Als een daad, een foute handeling.
En vergeving is dan een gummetje over een foute som, iets administratiefs.
Maar wie eens écht de fout in is gegaan, misschien iets als een verslaving,
geweld, misbruik, overspel, die weet dat het ook je persoonlijkheid aantast.
Je wordt je fout. Die last wordt hiér van je weggenomen door God. Sterker:
die last kun jij bij anderen ook wegnemen. Dat is nooit goedkoop. Het is niet
makkelijk. Het vergeven niet, het opbiechten ook niet. Maar het opent de
toekomst. Het maakt je weer heel: beschadigd, maar heel. Je mag verder.
Want je bent waardevol: niet om wat je doet of nalaat, maar om wie je bent. |

47

PSALM 33

GOD KENT GEEN GRENZEN
‘Laat de hele wereld de Heer vereren. Want de Heer sprak, en alles
was er. Hij zei één woord, en alles bestond.’ Eén woord, één grote
knal. Maar dat is natuurlijk interessant: hoe schept de Heer de wereld? Hoe schept Hij de natuur, hoe schept Hij ons? Niet door te kleien, niet
door een handeling, niet door magie. Maar door te spreken. Ja, dat is dan ook
magie, hoor ik je denken. Maar dat staat er niet. God schept door te spreken.
Daarom heeft God in de Bijbel ook geen naam, zoals Zeus of Apollo. Want
een naam geeft een begrenzing aan. Een naam is afgebakend. En God kent
geen grenzen.
Hoe denk jij over spreken? Hoe kies jij je woorden? Ook wij zullen merken dat
wat we spreken werkelijkheid wordt. Zeg lang genoeg tegen een ander dat
‘ie stom of lelijk is, en jouw beeld en dat van die ander, verandert onherroepelijk. Dat is de kracht van woorden. Het kan scheppen en creëren, maar ook
kapotmaken. God spreekt. Hij spreekt ons aan. Woorden hebben alleen écht
zin als iemand ze hoort, als iemand antwoordt. Hoe spreek jij? Hoe antwoord
jij? En hoe antwoord jij op de stem van God van vandaag? |
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Hou je van het leven?
Wil je oud worden
& gelukkig zijn?
PSALM 34

PSALM 34

ZO KOMT GOD VOOR JOU EEN STUK DICHTERBIJ
David maakte dit lied toen hij bij koning Abimelek was en deed alsof hij gek
was. Toen stuurde Abimelek hem weg. Dat staat er boven deze 34e Psalm.
Ik vermoed dat David dit dan dichtte toen hij in veiligheid was, weg bij die
buitenlandse koning waarover verder vrij weinig bekend is. ‘Ik riep de Heer en
hij gaf mij antwoord. Ik was doodsbang en hij heeft mij bevrijd’, zo staat er.
Deze Psalm is een soort opsomming, zelfs heel letterlijk. In het Hebreeuws
heeft het 22 verzen, evenveel als het aantal Hebreeuwse letters van het alfabet. Ieder vers begint ook met een andere letter. Van A tot Z dus. Alles. Dat
verklaart ook het hoge goede-raad-gehalte van deze Psalm. Want waar gaat
het nu eigenlijk om? In vers 13 staat het er zo: ‘Hou je van het leven? Wil je
oud en gelukkig worden?’ Nou, dat wil iedereen wel. En dan antwoordt de
dichter: ‘Vertel dan geen leugens over anderen, zeg geen dingen die niet
waar zijn. Doe geen kwaad, maar wees goed. En probeer in vrede met anderen te leven, elke dag weer.’ Wat valt je op? Niks over geloof, toch? Of over
vertrouwen. Het is veel praktischer. Niet liegen. Recht doen. Doe een ander
geen kwaad. Als je zo naar de wereld kijkt, naar de mensen om je heen, wat
gebeurt er dan? Misschien wordt de wereld wel mooier, want heel veel mensen willen het goede. En zo komt God misschien vandaag voor jou ook een
stuk dichterbij. |
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PSALM 35

WAAROM DOET GOD NIETS?
Je kunt het onbeschoft vinden, roepen om wraak, zoals hier gebeurt. ‘Pak uw
speer en gooi die naar mijn achtervolgers. Zorg dat mijn vijanden verslagen
worden. Dan worden ze vernederd, dan zullen ze zich schamen. Heer zorg
dat een engel ze wegjaagt. Dan zullen ze verdwijnen als stof dat wegwaait in
de wind.’ Je kunt zeggen: Nou, nou, moet dat nou allemaal? Maar dan creëer je gelijk afstand. Dan kijk je neer op al dat platte geweld en dat geroep
om wraak. Dat kan. Maar wat weten wij van mensen die kansloos zijn? Die
een leven lang last hebben van onrecht, misbruik, die iedere dag vechten om
te overleven. Die mensen zijn er. Je ziet ze misschien alleen ’s avonds op
het journaal, maar ze zijn er. En ze roepen mee met deze Psalm. Wraak gaat
om genoegdoening, om iets wat scheef is gegroeid weer rechtzetten, goedschiks of kwaadschiks. En het is geloven in de diepste vorm.
Geloven in God is jezelf niet verheven voelen boven het onrecht of het kwaad
of het lijden. Het is geen ontsnappen aan jezelf. Nee, het is rechtop blijven.
Het goede blijven doen, ook als het heel moeilijk wordt. Het is meeroepen
met hen die in moeilijkheden zitten. En je vindt gehoor bij een God die niet
op een wolk blijft zitten, maar die in actie komt. Die solidair is, die, zo geloven
wij, zelf ook mens wordt in Jezus. En net als met echte mensen in een echte relatie, roep je het soms uit naar die God. ‘U ziet het toch, Heer? Waarom
doet u dan niets?’ |
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PSALM 36

GELOOF: HET IS EIGENLIJK HEEL SIMPEL
We gaan nu al 36 Psalmen met de dichter mee op pad. Alle Psalmen gaan
over God. Niet hoe Hij eruit ziet, niet wat God allemaal gedaan heeft, dat ook
wel een beetje, maar de nadruk ligt tot nu toe op Zijn karakter. Wie is Hij?
Waar kun je Hem aan herkennen? Ik zeg voor het gemak even Hij, maar zoek
daar niet teveel achter. Wie in de Psalmen over God spreekt, spreekt altijd in
beelden. Maar goed, terug op dat karakter van God. In deze Psalm worden ze
zorgvuldig opgesomd, vanaf vers 6: ‘Heer, uw liefde is zo groot als de wereld,
uw trouw is zo hoog als de hemel. Uw goedheid is hoger dan de hoogste
bergen en dieper dan de diepste zee. Heer, u zorgt voor alle mensen en dieren.’
Zie je de opsomming? Heer Uw liefde, Heer Uw trouw, Heer Uw goedheid,
Heer Uw zorg voor mens en dier. En bedenk dan dat in plaats van goedheid,
wat wel erg simpel vertaald is, eigenlijk ook gerechtigheid kan staan. Liefde,
trouw, rechtvaardigheid, zorg. Het één kan niet zonder het ander. En dan heb
je het ook niet meer over een God als een oorsprong of een bron, of zelfs
een energie. Nee, dan krijgt deze God handen en voeten. En in deze Psalm
gaat het er allang niet meer om of ik geloof of niet geloof. Dit ben ik, zegt
God, wie voor Mij kiest, kiest voor wat Ik doe en waar Ik voor sta. Geloof: het
is eigenlijk heel simpel. |

Heer, Uw liefde is zo groot als de wereld,
Uw trouw is zo hoog als de hemel.
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PSALM 37

EEN BEETJE MINDFULNESS IN EEN PSALM
‘Wees niet jaloers op slechte mensen, erger je niet aan mensen die kwaad
doen. Want ze verdwijnen snel, zoals gras dat verdort, zoals een bloem die
verdroogt’, zo begint deze Psalm. En verderop klinkt het ook bijna bezwerend. ‘Wees geduldig en wacht, wacht af wat de Heer doet. Als het goed gaat
met slechte mensen, word dan niet kwaad. Want woede brengt alleen maar
ellende.’ Het lijkt wel mindfulness. Maak je niet druk, maak je alleen druk om
dingen die je kunt veranderen. Adem in, adem uit. Alsof dat zo makkelijk is.
Want kijk om je heen: mensen met een grote bek krijgen toch vaak wel erg
veel voor elkaar. Hoe hoger aan de top, hoe onprettiger de mensen vaak
worden. En er is niemand die ze ook maar een strobreed in de weg legt. Dat
is toch niet eerlijk? Daar mag je toch kwaad om worden? Okee. Word maar
kwaad. En dan? Dan loop jij rond met een boze kop en is er nog niets veranderd. Alleen je bloeddruk misschien. Misschien moet je deze Psalm wel niet
zo serieus nemen.
Misschien beschrijft het ’t leven wel zoals het niet is. ‘Mensen die vertrouwen
op de Heer zullen altijd in vrede leven. En slechte mensen zullen verdwijnen,
er blijft niets van ze over.’ Joden van alle eeuwen en alle tijden hebben dit
gezongen of opgezegd, dwars tegen de vervolgingen en onderdrukking in.
En het hield hen op de been: wie als voetveeg wordt behandeld, veert rechtop in de verbeelding. Dat is deze Psalm: alles moet worden zoals het nooit
geweest is. |
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PSALM 38

ZIEKTE EN GENEZING
David de psalmdichter is ziek. Tenminste, dat zou je denken als je deze Psalm
leest. ‘Mijn hele lichaam is ziek, mijn wonden stinken en rotten, ik loop krom,
mijn hart bonst hevig, en ik spreek en luister niet’, zo staat er. Hoe kan zoiets?
Dat heeft met God te maken. ‘Doe me niet langer pijn, ook al bent u woedend’, staat er in het begin. ‘Uw hand heeft mij geslagen, u hebt mij hard geraakt.’ Dat geloven we tegenwoordig niet meer, dat ziekte een straf van God
is. Dat ziekte te maken heeft met hoe je je gedragen hebt. En toch zijn daar
in de Bijbel wel aardig wat voorbeelden van. Dat ziekte en tegenslag een straf
van God zijn. In vers vier staat: ‘Mijn hele lichaam is ziek.’
In het Engels staat er ‘There is no health in my bones.’ Health, dat komt van
whole, van heelheid. Er is geen heelheid in mijn lijf. Ik ben niet meer heel.
Dan grijpt het lichamelijke in het geestelijke, zoals dat in deze Psalm gebeurt.
Zo is het in het echt ook: ziekte maakt je een ander mens. En bij genezing
geneest meer dan je lijf alleen. En jij? Ben jij ooit ziek geweest? Wat voelde je
toen? En welke rol speelde God daarin? |
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PSALM 39

OVER PSALMEN MOET JE NIET TEVEEL NADENKEN
Ik zei het al eerder: over Psalmen moet je misschien niet teveel nadenken.
Je kunt ze woord voor woord ontleden. Je kunt filosoferen over wat de tekst
met je doet. Je kunt je verplaatsen in de hoofdpersoon, wat vaak behoorlijk
wat moeite kost. Maar van oudsher worden Psalmen gezongen: in het Hebreeuws door de Joden, in het Latijn in de kloosters. Ze worden gezongen in
de kerken over de hele wereld. Eeuwenlang klonken ze als het avond werd,
als de duisternis inviel. Dan moest er gezongen worden, want de dag moest
worden samengevat en je kon het donker pas betreden als je deelgenoot
werd van iets groters. Iets wat je deelde met de generaties voor je: een Psalm
dus. Psalmen moet je dus eigenlijk zingen. Tegenwoordig hoor je dat alleen
nog maar in kerken. En er gaan steeds minder mensen naar de kerk, dus dat
gaat niet de goede kant op.
Neem deze Psalm: ‘Eerst was ik stil, ik zei geen woord. Ik zweeg, maar ik
bleef ongelukkig.’ Maar alles wat je meemaakt, al je emoties, je kunt ze maar
beperkt opkroppen. En dan staat er: ‘En toen begon ik toch te spreken.’ En
verderop: ‘Heer, hoor mijn gebed, hoor hoe ik om hulp roep, hoor hoe ik
huil.’ Deze dichtregels zijn een gebed. Je tranen zijn
een gebed. Je hulpgeroep is een gebed. En zo klinken
ze ook vanavond weer in kerken en kloosters overal
op de wereld. En dat is maar goed ook. |
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PSALM 40

HET LEVEN IS VAAK MEER DAN JE ONDER WOORDEN
KUNT BRENGEN
De Psalmen staan ook in het Liedboek, de gezangenbundel voor de kerken.
Daar zijn alle Psalmen berijmd en op melodie gezet. Deze 40e klinkt zo: ‘Met
heel mijn hart heb ik de Heer verwacht, hij heeft gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer vaste grond gebracht.’ De tekst
loopt. Het heeft een ritme, een cadans. Dat is in de Bijbel niet altijd zo, om
eerlijk te zijn. Daar klonk het zoals we net hoorde zo: ‘Ik dacht dat
ik zou sterven, maar hij haalde mij uit de ellende. Hij redde mij van de dood, hij bracht
mij naar een veilige plek.’ Zo kan het
ook. Maar ik mis er iets in. Het is te dichtgetimmerd, te gewoontjes ook. Toegegeven, als
je alles moet laten rijmen, gaat er ook veel
verloren. Maar in deze Psalm komen
we weer terug op dat zingen, dat je
Psalmen moet zingen. De psalmdichter zegt het hier ook, in vers 4: ‘Daarom
zing ik een nieuw lied, een danklied voor hem, onze God.’ Waarom zingt hij
een nieuw lied? Omdat hij gered is door God. En verderop gaat hij verder:
‘Niemand is zo machtig als u. Ik wil erover spreken, ik wil het allemaal vertellen. Het is meer dan ik kan zeggen.’
Wat heb je hieraan voor vandaag? Eigenlijk heel simpel: geloof in God krijg
je nooit helemaal in de vingers. Je krijgt het nooit helemaal gespeld. En dat
hoeft ook niet. Het leven is ook vaak meer dan je onder woorden kunt brengen. Laat ruimte over, in je taal, in je hart, om niet alles te benoemen. Om niet
alles onder controle te krijgen. Dan kunnen er mooie dingen gaan gebeuren. |
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PSALM 41

OMGAAN MET ZIEKTE OF EEN ZIEKE IS NIET MAKKELIJK
Deze Psalm gaat over ziekte, en over genezing. Of je al die woorden letterlijk moet nemen of dat het staat voor iets diepers? Ik weet het niet. Maar van
oudsher is deze Psalm er één die gebruikt wordt bij ziekte en bij het bidden
om genezing. Lees je mee? ‘Heer, ik ben ziek, maak mij weer beter.’ Dat klinkt
simpel. Maar even verderop gaat het ook over de relatie van anderen tot deze
zieke. Vers 6: ‘Mijn vijanden hopen dat ik snel zal sterven. Als ze bij mijn bed
staan, doen ze aardig, maar buiten op straat zeggen ze wat ze denken.’ En in
vers 10 wordt het nog een graadje erger: ‘Zelfs mijn beste vriend is tegen mij.’
Omgaan met ziekte of met een zieke is niet makkelijk, weet ik uit
ervaring. Vaak wordt er teveel gezegd aan een ziekbed.
‘Mijn oom had ook kanker’, hoor je dan. Of: ‘ik kan me
voorstellen hoe slecht je je voelt.’ Oh, is dat zo? Volgens
mij niet. Vaak voelen we ons machteloos bij een zieke,
en het kan vriendschappen daadwerkelijk maken of breken. De kunst is volgens mij om er gewoon te zijn. Om
iemand aan te horen, tijd en aandacht te geven, en vooral niet op zoek te gaan naar antwoorden of oplossingen.
Dat klinkt heel makkelijk, maar is heel moeilijk. Wat je wel
kunt zeggen? Nou: Ik hou van jou, of ik geef om jou. De
meest belangrijke dingen in het leven zijn vrij kort weer
te geven. Maar daarom juist zo belangrijk. |
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God,
ik verlang naar U,
zoals een hert verlangt
naar helder water.
PSALM 42

PSALM 42

KLASSIEKER: GOD, IK VERLANG NAAR U, ZOALS EEN HERT
VERLANGT NAAR HELDER WATER
Ook een instant-klassieker, deze 42e Psalm. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlang ik naar U. Daar zijn honderden liederen en composities op
gemaakt binnen en buiten de kerk. ‘Wie der hirsch schreit’, dichtte de Duitse
componist Felix Mendelssohn. Zoals een hert het uitschreeuwt, vrij vertaald.
Dat maakt het nog urgenter. De dichter verlangt niet alleen naar God, het is
een zaak van leven of dood. Verderop blijkt dat verlangen ook niet vroom of
gelovig te zijn, maar écht een schreeuw om hulp. Vers 6 kan heel herkenbaar
zijn: ‘Waarom ben ik zo bedroefd, waarom ben ik zo onrustig van binnen?’,
en in vers 10: ‘Waarom vergeet u mij, waarom lachen mijn vijanden mij uit?’
Laten we eens kijken naar dat verlangen. Wanneer verlang ik iets? Ik denk
wanneer ik iets mis. Ik verlang naar een warm bad na een week op een krakkemikkige camping. Ik verlang naar genezing als ik een week met koorts op
bed lig. Nood leert bidden, zegt een oud spreekwoord. Maar wij leven nu in
een tijd waarin we al onze verlangens heel snel kunnen bevredigen. Online
winkelen, voor 12 uur besteld, morgen in huis. Netflix, Spotifiy… alles is gelijk
beschikbaar. Maar met dat onze behoeftes worden vervuld, verdwijnen onze
verlangens niet. Want verlangens gaan dieper dan spullen of afleiding. Het
gaat om geliefd worden, om gehoord worden. Wat zijn jouw verlangens?
Hoe lang wacht je al? En welke rol speelt God in het vervullen van die verlangens? ‘Eens zal ik hem weer danken’, besluit de psalm. ‘Hij zal mij redden,
hij is mijn God.’ Maar hoeveel geduld hebben we
met deze God? |
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PSALM 43

RECHT IS NIET VANZELFSPREKEND
Vanaf de vorige Psalm heeft David afgezwaaid als psalmdichter. Hiermee zijn
we dus het tweede deel van de Psalmen ingegaan. Deze Psalmen zijn voor
een groot deel geschreven door de zogenaamde Korachieten. Dat waren
tempelmedewerkers in Jeruzalem: liturgisten, dichters, voorzangers. Zij verzorgden een deel van de Joodse tempeldienst. Korachieten dichten in hun
Psalmen vooral over bevrijding, over vrijheid. Deze 43e Psalm wordt al eeuwenlang in de kerken gezongen op passiezondag, het begin van de lijdenstijd
op weg naar Pasen. En met Pasen wordt zelfs de dood verslagen, zo gelooft
de kerk. Nou, als dat geen vrijheid is. Deze Psalm klinkt bijna hetzelfde als de
vorige, maar dan heeft het meer van een rechtsgeschil, een rechtszaak. ‘Help
mij God, verdedig mij tegen slechte mensen, bescherm me tegen leugenaars
en bedriegers,’ zo begint deze Psalm. Een andere vertaling zegt: ‘Doe mij
recht, o God, vecht mijn gevecht!’
Heel veel van de Psalmen gaan niet over geloof of vertrouwen, maar over
recht. Maar recht is voor heel veel van ons iets wat ver weg staat. Iets wat
gebeurt in een rechtbank, met criminelen, of wat zou moeten gebeuren in
de politiek. Maar luister eens naar slachtoffers van een misdrijf,
of naar mensen die vermalen worden in de bureaucratie van regels en overheden. Wat willen
zij? Recht. Rechtvaardigheid. Alleen recht kan
hun vertrouwen in de wereld en in mensen
herstellen. Alleen recht kan de toekomst voor
hen openen. En nee, recht is dus niet vanzelfsprekend. En jij? Doe jij recht vandaag? En aan
wie? Aan je partner, aan je kinderen, aan je
baas of je klasgenoten, aan het milieu of de
schepping? En vind je het belangrijk om daaraan te werken? |
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PSALM 44

JOUW VERHAAL IS DE MOEITE VAN HET VERTELLEN WAARD
‘Lang geleden hebt u wonderen gedaan, in de tijd van onze voorouders’,
zo begint deze Psalm. ‘Zij hebben het doorverteld aan hun kinderen, en die
hebben het weer aan ons verteld.’ Maar daarna schiet de dichter snel in de
kommer en kwel. Vijanden zijn gekomen en hebben het land afgenomen.
En overal waar ze naartoe gedreven worden, wordt het volk van God uitgelachen. Waar is God nu, nu je Hem het meest nodig hebt? En wat heeft het
voor zin om de wonderen van vroeger te herinneren als die nu niet meer gebeuren in je leven? Dat is een goede vraag. Helemaal voor mensen die sterk
in het moment leven, of juist in de toekomst. Mensen die altijd ergens naartoe op weg zijn, naar een levensvervulling. Maar terugkijken op het verleden?
Wie doet dat nog? Wat geweest is, is geweest.
Toch denk ik dat het zinvol kan zijn om van tijd tot tijd eens terug te blikken.
Waar kom je vandaan? Hoe ben je hier verzeild geraakt? Wanneer was je
écht gelukkig, en kun je van die momenten wat leren voor het hier en nu?
Het doorvertellen van verhalen is in het geloof heel belangrijk. Wat wij van
God weten, weten we in de eerste plaats uit de verhalen over Hem en de
mens. In die lijn van verhalen past ook de jouwe. Wat is jouw verhaal?
Hoe klinkt jouw levensverhaal? Is het somber, is het droevig, voldoet
het aan je verwachtingen, als je die al had? Op welke momenten
ben je iets van God tegengekomen in jouw verhaal? Loop het eens
langs, jouw verhaal, en vertel het. Hou het niet voor jezelf. En besef altijd: jouw verhaal is de moeite van het vertellen waard. |
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PSALM 45

LAAT DE SEKSUALITEIT BESTAAN
We hebben geklaagd, we hebben getreurd, we hebben het uitgeschreeuwd
naar God. We hebben gejubeld en gejuicht, en nu is het tijd voor sweet lovin.’
Voor de liefde. En dan niet de brave christelijke naastenliefde van omzien naar
elkaar, maar hoppetee: fysieke liefde, snufje erotiek ook. Een echt liefdeslied.
Luister mee: ‘Koning, niemand is zo mooi als u, en alles wat u zegt is goed.
God maakt u voor altijd gelukkig.’ Of deze: ‘De stralende bruid wacht op de
koning, ze wordt naar de koning gebracht, samen met haar dienaressen.’ Dat
geeft wel iets te denken, maar niet veel.
Saaie oude mannen hebben deze Psalm dood geanalyseerd: volgens hen is
de koning in deze Psalm God en de bruid staat dan voor de gelovige mensen
die maar wat blij mogen zijn dat ze zo’n koning mogen dienen. Maar zo haal
je wel alle muziek uit de tekst. Verliefdheid, erotiek, seks: het speelt in de Bijbel namelijk allemaal een rol. Want seks is diepmenselijk. Het hele Bijbelboek
Hooglied bijvoorbeeld staat bol van de erotische gedichten. Sterker: seks en
seksualiteit zijn goddelijk. Nooit ben je dichter bij de ander, meer versmolten
met de ander, dan tijdens seks. En ook bij seksualiteit spelen heel basale behoeften als veiligheid en vertrouwen een grote rol. In seks dus iets van God
ervaren, daar is niks mis mee. Laat de seksualiteit bestaan, laat de liefde bestaan, ook in Psalmen als deze. |

Koning,
niemand is zo mooi als U.
En alles wat u zegt,
is goed.
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PSALM 46

OP DEZE PLEKKEN KUN JE IETS VAN GOD ERVAREN
‘Er stroomt een rivier door de stad van God. Daarom is er vreugde in het huis
van de allerhoogste God, God zelf woont daar.’ Daar gaan we vandaag bij
stilstaan: stad van God, huis van God, volk van God. Wat zegt dat? Waarom
zou God Zich verbinden aan één stad, aan één huis of aan één volk? Als ik
God was zou ik me niet beperken tot één stad. Dan zouden de hele wereld
en alle mensen van mij zijn. God is toch grenzeloos? Waarom legt Hij Zich
dan deze beperkingen op?

Tegenwoordig is het idee dat
iets een heilige plek is nogal achterhaald. God is steeds meer
een energie geworden en niet zozeer een
persoon. Maar dat is niet bijbels. Want in de Bijbel
zijn er veel verhalen waarin God zich verbindt aan een bepaalde plek. De Sinaï bijvoorbeeld, de berg van God, of een heilige eik, of
Jeruzalem, de stad van God, of de tempel, het huis van God. Daar laat Hij zich
ontmoeten. Ergens anders kan ook wel, maar er zijn toch plaatsen, én mensen, waar Hij zich specifiek aan verbindt. Waarom is dat? Omdat God letterlijk
ruimte inneemt. Er moet een plek zijn, een échte plek, die je aan God wijdt,
die anders is dan andere plekken. Het voordeel is dat je naar die plekken kunt
gaan. En dat doen mensen bij miljoenen tegelijk; ze gaan naar Lourdes, naar
Jeruzalem, naar de geboortekerk in Bethlehem of naar de kerk bij jou om de
hoek. Om iets van God te ervaren, om de herinneringen die er liggen, om
anderen te ontmoeten. En dié gedachte, dat je je verbindt aan anderen, aan
iets groters dan jezelf, dat vind je inderdaad niet in de eenzaamheid van je
eigen woning. Je moet er op uit om die ontmoeting echt te ervaren. Het lijkt
het echte leven wel. |
63

Hij gaf ons een eigen land,
een land waar we trots op zijn.
PSALM 47

PSALM 47

GOD ZOEKT ONS, JUIST ALS WE HEM HELEMAAL NIET ZOEKEN
Begin je het een beetje door te krijgen, deze Psalmen van de Korachieten? Ik
zei het al: het is één en al bevrijding wat de klok slaat. Eén en al blijheid ook.
Luister mee: ‘Volken, klap in je handen, zing en juich voor God. Hij liet ons
overwinnen in de strijd tegen andere volkeren. Hij gaf ons een eigen land,
zoveel houdt hij van ons.’ En nog weer verderop het slotakkoord: ‘De leiders
van de aarde horen bij God. Hij is hun koning, hij is machtig!’ Deze God is een
bevrijder, ook dat is een terugkerend thema in de Psalmen. Even in gedachten terug naar het begin van de Tien Geboden. Hoe begon die ook alweer?
‘Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis, uit de slavernij van Egypte
bevrijd heeft.’ Dat is niet zomaar een introtekst, het is een toonzetting, een
karaktereigenschap. Deze God laat Zich kennen, niet in de eerste plaats als
een schepper, of als een God die almachtig is - dat had ook gekund - maar
nee, er staat: Ik ben de God die je al eens eerder bevrijd heeft. Bevrijden is
mijn pakkie-an, het is mijn stiel. Dat is wie ik ben. Ook dat laat je anders denken over deze God.
Deze God heeft zo Zijn voorkeuren. Tuurlijk, Hij kan veel en weet veel, maar
Hij heeft een zwak voor de mensen die in slavernij leven. Die gebukt gaan
onder allerlei zaken: geldzorgen, een slecht huwelijk, een slechte overheid,
een schuldig geweten, noem het maar op. Kortom: mensen die bevrijd moeten worden. Daar gaat Zijn aandacht naar uit: de zwakken, de hulpelozen,
de mensen die maar geen gerechtigheid krijgen, op wat voor wijze dan ook.
Jezus zei het ook in het evangelie: ‘Wie gezond is heeft geen dokter nodig.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te helpen, maar zondaars.’ En daarmee draait Hij alles om wat wij van God dachten te weten. Hij zoekt ons, juist
als we Hem helemaal niet zoeken. Zo is Hij. |
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PSALM 48

EEN PSALM OVER JERUZALEM: DE STAD VAN GOD
Net zoals twee Psalmen eerder gaat deze 48e Psalm weer over Jeruzalem,
de stad van God. Ook komt vaak de naam van de berg Sion voorbij. Even
een lesje aardrijkskunde: de oude stad van Jeruzalem is gebouwd op de berg
Sion, vandaar dat beide termen een beetje door elkaar lopen. In deze Psalm
komen ze bij elkaar, in de eerste verzen: ‘Die berg is hoog en mooi, hij ligt
ver in het noorden. Daar ligt de mooiste stad op aarde, het is de sterke stad
van God.’ En even verderop in vers 9: ‘Het was ons altijd al verteld, maar nu
hebben wij het zelf gezien: God beschermt de stad voor altijd, de stad van
de machtige Heer, de stad van onze God.’ Weer wordt er dus een sterk verband gelegd met de stad Jeruzalem en met God, alsof Hij zich specifiek aan
deze stad wil verbinden. Dat kan met de voorkeur van God te maken hebben,
maar het gaat nog een laag dieper.
De Hebreeuwse naam Sion is ook afgeleid van het woord ‘burcht’ of ‘vesting.’
De oude stad was meer een soort kasteel, een veilige plek voor aanvallen
van buiten. En in de Naardense Bijbelvertaling klinkt vers vier dan als volgt:
‘In haar paleizen heeft God Zich doen kennen als een burcht.’ Zie je het? De
vesting is niet ván God, de vesting ís God. God is voor ons als een burcht, als
een veilig kasteel waar je kunt schuilen, een plek om te wonen waar je veilig
en gekend bent. Al die hoge muren, bovenop een berg, al die sterke torens:
dat is wie God wil zijn. Daarbuiten is de wereld, het gevaar, de duisternis, de
onzekerheid, maar bij Hem kun je schuilen. |
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PSALM 49

GELD MAAKT NIET ONGELUKKIG, BEHALVE IN UITERSTEN
Hier staat er voor de dichter iets op het spel: ‘Luister allemaal goed. Wijze
woorden wil ik spreken, waar ik goed over nagedacht heb. Wijze lessen heb
ik geleerd. Nu vertel ik ze door in mijn lied.’ Zo staat er. En dan een boodschap voor de rijken onder ons, in vers 7: ‘Zij denken dat hun geld hen helpt,
ze laten graag zien hoe rijk ze zijn. Maar ze kunnen niemand beschermen
tegen de dood, ze kunnen het leven niet van God kopen. Want een leven is
te duur.’ En als kers op de taart nog vers 13: ‘Al hebben ze nog zoveel geld, ze
gaan dood, net als de dieren. Dan wordt het donker om hen heen.’ Tuurlijk,
met geld kun je de dood niet ontlopen. Maar ik denk dat je leven mét geld
wel een stuk aangenamer is dan wanneer je alleen maar gebrek leidt. Een
bekende Vlaamse psychiater zei het eens mooi: ‘Geld maakt niet ongelukkig,
behalve in de uitersten. Dus heel veel geld maakt niet gelukkig, en heel weinig
geld ook niet.’ Maar daartussen zit er weinig verband tussen geld en geluk.
De vraag is natuurlijk deze: laat je je geluk afhangen van geld? Laat je je karakter bepalen door wat je bezit? Ben je je auto, of je carrière, of de inrichting
van je huis? Daar zet de Bijbel altijd vraagtekens bij. Dat is niet gezond voor je.
En ook geldzorgen kunnen je leven totaal bepalen, altijd maar angst of je wel
genoeg hebt, altijd het idee dat je onderdoet voor anderen. Ook dat is niet
gezond. Relateer je leven niet aan je bezit, of je gebrek daaraan, maar aan
God. Hij geeft om je, Hij kent je, Hij houdt van je. Of zoals vers 16 het zegt:
‘Maar God zal mijn leven beschermen.’ Het is maar waar je hart naar uitgaat. |
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PSALM 50

GOD ZIT NIET TE WACHTEN OP OFFERS
In dit gedicht gaat het over het offer. En de psalmdichter citeert God Zelf als
hij zegt: ‘Jullie brengen veel offers aan mij, precies zoals het hoort. Maar ik
heb al die dieren uit je stal niet nodig. En ook de bokken van je land hoef ik
niet. Want alle dieren zijn van mij. Als ik honger had, zou ik jullie niet om eten
vragen. Breng alleen maar offers om mij te danken. Doe wat je aan mij belooft, want ik ben de allerhoogste.’ Offers dus. God zit er niet op te wachten.
In veel godsdiensten, ook de heel oude, was een offer noodzakelijk. Een
zoenoffer, een dankoffer, een brandoffer, een reukoffer, noem het maar op.
Bij een offer geef je iets van jezelf, dus vaak een dier van je eigen vee, aan
God. Je offert iets op. En eigenlijk wil je er iets voor terug. Vergeving. Of
voorspoed. Of een goede oogst. Maar hier zegt God dat Hij het vlees van de
stieren en het bloed van de bokken niet wil. Hij wil dankbaarheid. En Hij wil
mensen die gewoon doen wat ze beloven. Je hoeft je belofte of je gebeden
niet extra kracht bij te zetten door een dier te slachten, zegt God. Hij hoort je
wel, Hij kent je wel, en al die dieren waarvan je denkt dat ze van jou zijn? Ze
zijn eigenlijk van Hem. Offer dus je gebeden, je dankbaarheid, je aandacht en
je tijd.
En jij? Welk offer breng jij? Bijvoorbeeld in je relatie? Wat ben jij vandaag bereid om op te offeren van jezelf? |
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PSALM 51

IK BEKEN SCHULD
Schuldbelijden, wat een zwaar en ouderwets woord is dat. En toch, dat is wat
David in deze Psalm doet. Hij spreekt uit voor God dat hij schuldig is. Hij doet
dat uitgebreid, stap voor stap. Aan het begin van de Psalm wordt omschreven
waar David zich schuldig aan had gemaakt. Het is een #metoo verhaal uit de
Bijbel, waar deze Psalm mee verbonden is. David had zijn macht als koning
misbruikt door met Batseba, de vrouw van een ander, naar bed te gaan. Vaak
wordt dit verhaal wat geromantiseerd, alsof het een pikant verhaal is over overspel. Vaak wordt daarbij gesuggereerd dat Batseba de koning had verleid. Toch
is hier niets romantisch aan. Wie koning is en macht heeft, kan alles krijgen en
alles naar zijn hand zetten. Als blijkt dat Batseba zwanger is, laat David op listige
wijze de man van Batseba sneuvelen in een oorlog. Wie macht heeft, kan alles
krijgen en alles naar zijn hand zetten. De schuld van David gaat dus niet om iets
kleins. Er zit bloed van aan handen. In een gesprek met de profeet Natan komt
David tot inkeer en zegt hij dat hij schuldig is. Zijn schuld wordt niet zomaar
vergeven en vergeten. Het kind van Batseba sterft.

Ik beken schuld.
Met het volle gewicht van deze schuld staat David voor God en smeekt hij
om medelijden.Hij doet daarbij een beroep op Gods liefde. Alleen de liefde
kan hem helpen, en hem redden van de verpletterende druk van zijn schuld.
Wat denk jij? Kan deze liefde van God hem vergeven? Kan deze liefde hem
schoonmaken? Kan deze liefde hem een nieuwe start geven? In de woorden
van de Psalm kruipt David door het stof en worstelt hij zich een weg naar de
liefde van God. >
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Ik krijg altijd een knoop in mijn maag als ik merk dat ik mis zat met wat ik deed,
of wat ik zei tegen een ander. Dan ga ik dat ontrafelen. Ik ga uitvogelen wat
ik mis heb gedaan, zodat het precies duidelijk wordt wat ik niet goed deed.
Dan spreek ik dat uit in mijzelf, op de plek waar ik praat met God. Dat helpt
me en lucht op. En als het kan, probeer ik het met de ander op te lossen. Dat
helpt me het beste.
Hoe doe jij dat, als je weet dat je iets fout hebt gedaan? Wat en wie helpt jou?
Hoe ga je verder? |
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PSALM 52

BOOS
Heftige woorden horen wij in deze Psalm. Maar wat moet je zeggen als je
hoort dat een hele stad is uitgemoord, omdat iemand jou heeft verraden?
David schreeuwt zijn woede uit, alsof hij oog in oog staat met zijn verrader
en met God als getuige! Hij roept God ter verantwoording. ‘Nou kom op, zeg
eens: waarom ben je trots op het kwaad dat je doet?’ Wat kun je anders, als
je ook zelf gevaar loopt om gedood te worden?
David die koning Saul moet opvolgen, is gevlucht omdat hij bedreigd wordt
met de dood. Gelukkig krijgt hij hulp van een priester, maar David wordt herkend door ene Doëg. Die meldt dit bij Saul, en dit verraad loopt uit op een
drama. Maar liefst 85 priesters worden vermoord, net als alle inwoners van
de stad waar zij woonden. Alle mannen, vrouwen, kinderen en dieren. Er is er
één die weet te ontkomen aan dit bloedbad. Hij schuilt bij David. Wat kun je
doen, wat moet je zeggen als je dit hoort! David spuugt de woorden van haat
en woede uit zijn mond in deze Psalm.
Ik vraag me af wat ik zou doen? Zou ik in mijn woede God eigenlijk nog wel
weten te vinden? Zou ik niet blind en doof zijn? Wie ontzettend boos is, kan
vaak niet zo helder meer denken. Dat is een biologisch verschijnsel. Waarover
heb jij je kort geleden nog kwaad gemaakt? Is het iets dat jou is aangedaan,
of gaat het over kwaad wat verder weg bij jou vandaan? Waar ben je door
geraakt, waardoor kan jij ontploffen van woede?
Schreeuwen, roepen, bidden, schrijven, tekenen, praten. Het kan allemaal helpen om stoom af te blazen, zodat je weer een beetje rust vindt in jezelf. Het
kwaad benoemen, op een manier die bij jou past, het onrecht uitschreeuwen
in de grote oren van God. Doe dat vooral! |
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PSALM 53

VANUIT DE HOGE HEMEL
Voor deze Psalm neem ik je mee naar Rome, naar de Sixtijnse Kapel. Dat is
de plek waar een nieuwe paus wordt gekozen. Het plafond van deze kapel
is beschilderd door Michelangelo. Een van de meest bekende werken is de
‘Schepping.’ Te zien is een nogal luie, naakte Adam, die zijn arm omhoog
houdt en met één vinger reikt naar een vinger uit de hemel. Misschien ken je
het wel? Deze vinger is van God de Vader. De kunstenaar schildert hem als
een geweldig stoere man met baard die in een soort vliegende schelp uit de
hemel op korte afstand boven Adam zweeft.
Het beeld van Michelangelo lijkt wel wat op hoe er in Psalm 53 over God gesproken wordt. God die vanuit de hemel naar de mensen kijkt, het overzicht
heeft en ieder moment over kan gaan tot actie. Deze loerende God, op zoek
naar wijze mensen - al is het maar één - vindt er geen één. Er is werkelijk niemand en niets goeds meer te vinden. Als je verder leest in de Psalm blijkt toch
niet iedereen kwaad te doen. Het zijn de onderdrukkers van het volk die slecht
zijn en verschrikkelijke dingen doen. Het zijn deze mensen die zeggen: Er is
geen God. Op hen richt God Zijn pijlen. Of tenminste dat is waar de dichter op
hoopt. Dat is waar hij naar verlangt. David de dichter van deze Psalm, de koning van Israël, bidt voor het welzijn van zijn volk en dat God het is, die ingrijpt.
Ik merk dat deze Psalm ver van me af staat. Het beeld van een sterke God
die vanachter de wolken alles overziet en wil ingrijpen, herken ik niet. En jij?
Herken jij dit beeld? Hoe zie jij God? Maar ik snap wel iets van het verlangen
dat doorklinkt. Als ik me probeer te verplaatsen in hoe het zou zijn om onderdrukt te worden, bijvoorbeeld in een oorlog, of door een ander mens, zodat
je niet veilig bent, dan is er soms niets anders meer dan te bidden en te hopen op God. Op een God die ingrijpt en alles recht zet. Op God die redt en
bevrijdt. En als ik om me heen kijk, zijn er helaas op onze wereld nog genoeg
van dit soort plaatsen waar deze Psalm gebeden kan worden.
Voor welke plekken zou jij bidden om redding? |
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PSALM 54

LELIJKE WOORDEN
‘Red mij God!’ roept David. Het is een noodkreet, omdat hij op de hielen
wordt gezeten door koning Saul en bovendien is zijn schuilplaats verraden.
Hij vraagt om Gods hulp, want zijn tegenstanders willen hem geweld aandoen. En dat is ook zo. Saul wil David dood en de arm van de koning is lang.
De bedreiging met de dood is reëel. Geen wonder dat David God om hulp
vraagt.
En daar blijft het niet bij. David vraagt ook om de vernietiging van zijn tegenstanders. In de Psalmen komen wij die wens vaker tegen. Telkens schrik ik er
weer van als ik het lees. Het botst met mijn overtuigingen over liefde. Dat is
toch het grootste gebod? Dat ik mijn naaste lief heb en zelfs mijn vijanden?

Worstel jij ook wel eens met een tekst of gedachte uit de Bijbel? Hoe los jij
dat op? Ik kan iets begrijpen van deze tekst wanneer ik besef dat deze tekst
heel oud is, uit een andere tijd komt, en dus enorm ver afstaat van de wereld
van nu. Het was een andere samenleving, met andere verhoudingen tussen
mensen en een ander politiek systeem. Ook het beeld van God is anders en
ontwikkelt zich door de tijd heen. Toch realiseer ik me ook dat de tijden anders zijn, maar dat ik net als de dichter mens ben. Hoewel ik het niet hardop
zou durven zeggen, heb ook ik weleens gedacht dat het fijn zou zijn als ik
iemand niet meer tegen zou komen. >
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Maar ik deel ook het geloof met de dichter. Dat betekent dat ik op God vertrouw, en God mijn gedachten toe vertrouw. Ik oefen om eerlijk te zeggen
tegen God wat ik denk, voel en verlang.
Die gedachten zijn niet alleen maar mooi en vroom. Ze bevatten ook verwijten, bitterheid en sombere verlangens.
Een Psalm als deze geeft steun omdat er mensen, zelfs eeuwen voor mij, dit
ook hebben gedaan: je naarste, verschrikkelijkste gedachte delen met God.
Het helpt mij me minder te schamen en te proberen eerlijk te zijn. En dan bid
ook ik: God, hoor mijn gebed, luister naar mijn woorden. Al mijn woorden,
ook de lelijke. |
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PSALM 55

BEN JIJ OOK ZO BANG?
Ben jij wel eens zo vreselijk bang geweest dat je er van trilde? Dat jij je hart
voelde bonzen in de keel? Ik had dat pas nog. Ik reed op de snelweg en opeens sneed een auto me af bij het inhalen van de auto die links voor mij reed.
Na het rechts inhalen van de auto ging hij er als een gek vandoor. Ik kreeg er
een hartverzakking van… en moest diep ademhalen. De angst van dat moment, tikt even mijn doodsangst aan. Stel je voor, een ongeluk...
David weet zich geen raad, hij is wanhopig. Hij weet niet wat hij moet doen,
of waar hij naartoe kan. ‘Ongelukkig loop ik rond’, staat er. Je ziet hem ijsberen. Heen en weer, angstig, piekerend. De één na de andere gedachte slaat
hij af. Nee, ook dat zal hem niet redden. Hij voelt de angst die langzamerhand
alles van hem over lijkt te nemen. Hij denkt aan vluchten. Dat is wat hij het
liefst zou willen. Met vleugels, als een vogel, een onschuldige duif. De angst is
sterk en houdt hem in de greep. Vechten kan hij niet. En nee, hij bevriest ook
niet. Hij vindt woorden om te bidden, om te spreken. Woorden over vluchten
naar een veilige plek.
Bang zijn, echt heel bang, dat je er door wordt overweldigd. Dat is
afschuwelijk om mee te maken. Soms kun je met je angst nergens
terecht. Dan kun je het aan niemand toevertrouwen waar je zo bang
voor bent. Misschien lukt het dan om als de ergste angst voorbij is
te fantaseren over een veilige plek. Hoe zou die plek er voor jou
uitzien? Wat is het eerste dat in je naar boven komt? Soms is er
- als je bang bent - niets anders dan dit. Dan wegvluchten op
de vleugels van je fantasie, naar de plek waar storm en wind
je niet kunnen raken. Waar je veilig bent en je langzamerhand
kalmeert. |
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Op u vertrouw ik,
op u vertrouw ik,
op u vertrouw ik.
PSALM 56

PSALM 56

OP U VERTROUW IK
‘Op u vertrouw ik, op u vertrouw ik, op u vertrouw ik.’ Drie keer herhaalt de
schrijver deze woorden. Als je het hardop zegt, klinkt het als een mantra. Een
zinnetje dat je steeds herhaalt, door het te zingen, hardop te zeggen, of in je
hoofd te herhalen. Probeer het maar eens en ontdek wat dat met je doet.
David die gevangen is genomen, heeft het blijkbaar ook nodig om de zin:
‘Op u vertrouw ik’ vaak te herhalen. Het lijkt me niet vreemd dat in dit soort
omstandigheden je vertrouwen op God flink minder wordt, of dat je het zelfs
verliest. Misschien heb jij zelf ook wel eens zo’n periode gehad dat je het vertrouwen in God bijna kwijt was. Wij kunnen van alles in ons leven
meemaken, waardoor je van je stuk wordt gebracht en
denkt: God is er niet… tenminste niet
voor mij. Of als je nu weer stevig staat
in jouw vertrouwen: Wat heeft je geholpen?
Voor David helpt het om deze woorden te
herhalen: ‘Op U vertrouw ik. Op U God, op
niemand anders. Geen vriend, geen vriendin,
alleen U. Op U vertrouw ik.’ David herhaalt
het, en haalt het zo binnen in zijn wezen.
Het helpt hem zodat hij aan het eind van dit gebed
zeggen kan: Ik mag leven in uw licht! |
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PSALM 57

WIE EEN KUIL GRAAFT VOOR EEN ANDER...
David heeft zich in een grot verstopt. Zijn vijanden zitten achter hem aan
om hem aan koning Saul over te leveren. Als ze hem vinden, betekent dat
de dood. Hij bidt, schrijft, zingt deze Psalm en wij luisteren naar hem als hij
halverwege is. En hij zingt: ‘Ze hadden een kuil voor mij gegraven, maar ze
vielen er zelf in.’ Wist jij dat dat wij de uitdrukking: Wie een kuil voor een ander
graaft, valt er zelf in, uit de Bijbel hebben? Was het de kuil als graf die ze alvast
hadden gegraven om het dode lichaam van David in te kieperen? Of gaat het
hier om een valkuil, een list of een slimme truc?
Heb jij dit wel eens meegemaakt, dat je zo verraden werd? Dat bleek dat iemand het helemaal niet goed met je voor had en je onderuit haalde? Ik ben
er wel eens ingetrapt en dat is vreselijk. Niet alleen mijn vertrouwen in die
ander was definitief aan diggelen, maar vooral het vertrouwen in mijzelf. Mijn
eigen intuïtie kreeg een enorme deuk. Langzaam en heel voorzichtig moest
ik dat weer opbouwen, en mijzelf en anderen leren vertrouwen.

David ontdekt dat hij zijn moed heeft teruggevonden. Veilig in de grot was hij
ontkomen aan de list van zijn vijanden. Hoewel hij in het donker zit, durft hij
weer te denken aan zingen en muziek maken. Durft hij te verlangen naar de
zon die hij wakker zal maken met zijn lied. Hij durft weer te denken aan een
nieuwe dag die begint met opstaan in het donker. Of is zijn opstaan meer als
opstaan tegen het donker? Als een protest, verzet tegen alles wat hem overkomt?
Opstaan in het donker, opstaan tegen het donker, je kunt er vast over meepraten. Hoe is dat voor jou? Van wie of wat verwacht je daarbij hulp? Ik wens
je de moed om op te staan. |
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PSALM 58

TEGEN ONRECHTVAARDIGE LEIDERS
Boos, woedend, stampvoetend hoor je David tieren in deze Psalm. Hoewel
erbij staat dat het een stil gebed is, lijkt het me bijna onmogelijk om deze woorden alleen maar in de binnenkant van je hoofd te horen. Hij klaagt de machtige leiders aan. Ze zijn niet eerlijk en bedenken alleen maar vreselijke plannen,
overal op aarde doen ze kwaad. Misschien is de schrijver hier enorm aan het
overdrijven.Hoe kon hij weten hoe het er overal op aarde aan toeging? Zonder
krant, internet, tv kon hij niet veel meer weten dan wat er in zijn regio speelde.
De overdrijving van de schrijver klinkt in onze tijd als een kritische blik op wat
er in de wereld gaande is. Als je werelddeel voor werelddeel, land voor land,
het nieuws van de dag ziet, merk je al snel dat er heel wat ellende wordt aangericht door mensen. De aarde wordt bedreigd door ontbossing en mensen
en bronnen worden uitgebuit. Oorlog en onlusten gaan vaak over eigenbelang
ten koste van alles. Een rechtvaardige strijd wordt vaak gestreden door wie onderdrukt worden.
Waar maak jij je druk om, als het gaat over het nieuws? Wat houd jou in het bijzonder bezig? Is er onrecht waar jij je voor zou willen inzetten om je tegen te
verzetten? Welke oplossing zie jij? De oplossing die in deze Psalm genoemd
wordt, is het vernietigen van de slechte leiders. Ze moeten in ieder geval worden
gestraft. Dat is de manier hoe het kwaad gestopt wordt. Ik weet niet goed, of
dit een oplossing is. Als alleen de leider verandert, houdt het kwaad denk ik niet
op. Vaak is er veel meer nodig en duurt het lang om een eerlijke samenleving
te krijgen. En God, waar is God in dit alles? David zegt dat als de slechte leiders
gestraft worden, mensen gaan ontdekken dat God op een eerlijke manier rechtspreekt. Misschien is dat zo, uiteindelijk. Maar nu is het nodig en blijft het nodig
om eerst maar te beginnen met het benoemen van het kwaad en hardop en luid
te schreeuwen: Heer, ontferm U! |
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Er is een plek, diep in je,
waar je weet:

God is nabij!

PSALM 59

PSALM 59

ALS GROMMENDE HONDEN
Het zal je maar gebeuren dat je wordt opgewacht door mensen als grommende honden, die je vernederen en die met iedereen kwaad over je spreken. Die
grommende honden doen me denken aan de pestkoppen van mijn broer. Hij
zat net op de middelbare school en had nooit last gehad van pesterij, maar
toen begon het. We woonden dichtbij school, gelukkig maar. Na afloop van
de lessen, probeerde hij zo snel mogelijk zijn fiets te pakken en weg te rijden.
En daar stonden ze, op straat, bij ons huis, te joelen en te schreeuwen, te
schelden en te lachen. Het was afschuwelijk.
Misschien heb je het zelf meegemaakt, of merk je dat je op dit moment als
het ware door grommende honden wordt opgewacht. Dat er mensen zijn
die over je roddelen en kwaadspreken.
Wie zoiets overkomt, voelt zich machteloos. Ook de psalmdichter ervaart
dat. De enige die hem bij kan staan is zijn God. Hij ziet het voor zich hoe God
ze allemaal uitlacht; God ziet de zwakte van die blaffende honden. Hij weet
dat ze uiteindelijk niet zullen bijten. De dichter vertrouwt daarop, op een God
bij wie hij veilig is en die beschermt. Soms als je zo in de verdrukking zit, is er
niets anders, dan die plek, diep in je, waar je weet dat God je nabij is. Een plek
zo diep in je waar niemand bij komt. Wat er ook gebeurt. Herken jij dat?

Hoe het afliep met mijn broer? Toen we eenmaal wisten dat hij zo werd belaagd, zorgde mijn moeder dat ze hem opwachtte in de tuin achter ons huis.
Ze hoorde het rumoer en het gejoel en werd zo vreselijk kwaad, zoals ze nog
nooit was geweest. Ze stormde de straat op en met een enorme kalmte sprak
ze de pesters toe. Ze dropen af… en vielen hem vanaf die dag niet meer lastig. |
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PSALM 60

GOD EN DE OORLOG
Psalm 60 vind ik één van de meest lastige Psalmen. God en oorlog horen hier
bij elkaar. God wordt om hulp gevraagd om het leger van de koning te laten
overwinnen, en ja, dat gaat gebeuren. De stem die in te de tempel klinkt,
zegt: ‘Ik zal je vijanden verslaan, ik zal juichen om de overwinning!’
Het is de stem van de Eeuwige, de liefdevolle, de genadige en barmhartige.
Er zijn teveel oorlogen geweest waar God bijgehaald werd om deze Psalm
‘om te denken.’ Er staat wat er staat. En dat onthult een geloof dat God zich
met alle terreinen van het leven bemoeit. Er is geen kwestie waar God buiten
staat. Hoe zie jij dat eigenlijk? Is God bij alles wat mensen overkomt betrokken? Stuurt Hij geluk, of ongeluk? Hoe is God betrokken bij oorlogen, rampen, ruzies en narigheid?
Uit de Psalm spreekt dat als Israël in de verdrukking komt door zijn vijanden…
dat God daar Zijn hand in heeft. ‘U hebt ons alle kanten op gejaagd, zo woedend bent u!’ Heel het leven heeft te maken met de relatie van het volk en
zijn God… En in alles wat er gebeurt staat de relatie, het verbond van God met
zijn geliefde volk, op het spel. Als het volk de afspraken verwaarloost, komt
God in actie, met straf, dat als narigheid voor Israël gevoeld wordt. Dan is spijt
nodig en opnieuw proberen, opnieuw de leefregels volgen.
God wordt te hulp geroepen in tijden van oorlog. Het klinkt voor mij vreemd
én toch, als je maar met weinig bent, als je niet zo sterk bent… Wat moet
je dan? Toch werkt die God die aangeroepen wordt verrassend anders dan
met de kracht van sterke legers. Een voorbeeld hiervan is toen het volk Israël
vluchtte uit Egypte en achtervolgd werd door een leger met paarden. Dat leger werd niet door zwaarden tegengehouden, maar door de kracht van het
water. En David behaalde zijn grootste overwinning met een slinger en een
steentje. God betrekken bij een oorlog, ik weet het nog steeds niet. Het maakt
me onrustig… en toch, als er geen alternatieven zijn, wat moet je dan? |
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PSALM 61

GOD IN DE VERTE
De dichter van deze Psalm vraagt om hulp van de God waar hij ver vandaan
is. Waar zou dat zijn, vraag ik me af? Die plek in de verte? Waar zou hij denken dat God te vinden is? De dichter bidt en vraagt om hulp en daarmee zou
je kunnen denken dat God in ieder geval op gehoorafstand is. Wat heeft dit
bidden dan voor zin? Je zult dan toch minstens moeten geloven dat God
zo dichtbij is, dat Hij je hoort? ‘Ik ben ver bij u vandaan…’ Als ik stilsta bij deze
woorden, dan herken ik dat wel. Misschien niet vandaag, maar zeker op een
momenten in mijn leven. Hoe ervaar jij dat? Is er altijd dezelfde afstand, of
dezelfde nabijheid tussen jou en God? Of weet je nog wanneer het voelde
dat God heel ver weg voor je was?
Als ik nadenk over God die ver weg is, dan lijkt God wel
eens te verdwijnen in het werk dat ik doe. Als dominee
houd ik me veel bezig met het geloof en de Bijbel.
Dat is prachtig en heel mooi… maar soms is het
net alsof het zoveel is, dat het geheim me ontglipt.Dat er geen vonkje op licht dat het maar
woorden zijn, lege woorden. Dan komt er een
soort schaamte over me. Wat weet ik nu helemaal van de Eeuwige? Waarom denk ik dat
ik er iets over zeggen kan?
En toch is er ook het vertrouwen bij de
dichter dat God zijn bidden hoort. Geinig is
dat: Ik ben ver. Ik hoor God niet, maar God
hoort mij wel. |
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PSALM 62

IN EEN ONVEILIGE WERELD
Wie deze podcast al een een tijdje volgt, zal gemerkt hebben dat sommige
thema´s vaak terugkomen. God wordt bezongen als daar waar rust, bescherming en veiligheid te vinden is. In de wereld waarin de dichter leeft, en voor
hem persoonlijk is er de dreiging van gevaar. Ook in onze wereld, of in jouw
eigen wereld, kan veiligheid ver te zoeken zijn. Maar beschermt God dan?
Kan dat echt, heel letterlijk?
Mensen, kinderen en volwassenen, maken verschrikkelijke dingen mee.
De cijfers over huiselijk geweld zijn schrikbarend hoog. Net als de cijfers
van seksueel geweld tegen vrouwen en ook tegen mannen. Als je daaraan
denkt, hoe veilig is de wereld dan om je heen? Heb jij zelf daar invloed op?
Speelt God daar een rol in?
De woorden van de Psalm klinken heel stellig. Als een overtuiging: ‘God redt
mij altijd, er zal mij geen kwaad overkomen.’ Voor mij klinkt het te gemakkelijk.
Als ik er over nadenk, kom ik er niet uit. Er is te veel geweld dat mensen meemaken op allerlei manieren. Maar als ik de woorden lees als een gebed, dan
wordt het anders. Dan zijn het woorden vol diep verlangen. Was het maar zo…
Als je de psalm zo leest, neemt de stelligheid af. Het noemen van de voortdurende bedreigingen, vertelt nog niet dat het kwaad is afgelopen. En eerst zegt
de dichter: ‘Alleen bij God krijg ik rust’, maar even verderop in de tekst zegt de
dichter: ‘Alleen bij God zoek ik rust.’ Tenslotte vraagt hij anderen om op God
te vertrouwen. Alsof hij zegt: ‘In mijn eentje kan ik het niet, dat vertrouwen
op God. Alleen als jij
ook meedoet, als wij
het samen doen, dan
houd ik het vol.’ |
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PSALM 63

VERLANGEN MET JE LICHAAM
Als ik je vraag: Waar verlang je naar? Wat is dan het eerste dat jij zou zeggen?
In het begin van de Psalm horen wij dat de psalmdichter in de woestijn is.
Een plek waar het overdag heet en droog is en ‘s avonds ijzig koud. Hij zegt
het ook: ‘Om mij heen is het dor en droog, nergens is er water…’ Maar het is
niet water waar zijn verlangen naar uitgaat, geen frisse koele bron om uit te
putten. Het is God naar wie hij verlangt met zijn hele hart en met zijn lichaam.
Wat een bijzonder verlangen! Ja, dat van het hart, dat snap ik wel. Maar dat je
ook met je lichaam naar God kan verlangen. Wat stel jij je daarbij voor, dat je
lichaam verlangt naar God?

Dat mijn lichaam verlangt naar aanraking, of naar mijn geliefde… Ja, dat snap
ik. En ik begrijp ook het verlangen om te bewegen als ik weer veel te lang op
een bureaustoel heb gezeten. Maar verlangen met mijn lichaam naar God?
Ik zie het wel terug als ik kijk naar hoe bijvoorbeeld mijn moslimvrienden bidden. Hun gebed vijf keer per dag zit vol beweging. Er wordt geknield, opgestaan, het hoofd wordt rechts en links gedraaid. Woorden en beweging horen bij elkaar. Dit gebed is zo geoefend dat het lichaam het zou gaan missen
als dit niet meer gebeurt. Ook in de katholieke traditie zijn er in de kerkdienst
meer bewegingen: staan, zitten, buigen. En wat dacht je van het slaan van
een kruisje? Het gebeurt allemaal met je lichaam.
Misschien krijgt mijn lichaam wel veel te weinig aandacht in mijn geloof en
traditie om dat lichamelijk verlangen naar God echt te kunnen begrijpen.
Ja, zingen, dat is wel echt is van het lichaam en daar kan ik wel naar
verlangen. Maar het zou best wat meer kunnen zijn dan dat. Misschien heb jij
wel ideeën hierover? |
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PSALM 64

GOD STRAFT SLECHTE
MENSEN
Soms denk ik: Was het maar zo dat
God slechte mensen straft en dat
goede en eerlijke mensen blij zijn. Was
het maar zo dat alle narigheid dat het daglicht
niet verdragen kan, opeens te zien zou zijn voor iedereen. Zoals het oprollen van een drugsbende, of het op tijd
ingrijpen als er een aanslag staat gepland. Was het maar zo, dat
alles wat slecht is en in het geheim zich afspeelt, opeens onthuld wordt.
Ja, dan zou alles beter kunnen worden als God ingreep. Maar als ik verder
denk, zie ik ook dat er heel veel onrecht is dat wel te zien is en dat zich open
en bloot voor onze ogen afspeelt. Het kwaad van oorlogen, van oneerlijke
verkiezingen, van leugens en nepnieuws.
En God? Wat doet God? En de mensen van God, wat doen zij? Wat doe ik?
Wat zou er gebeuren als de mensen van God, jij en ik, iets zouden doen tegen het grote en het kleine kwaad? Als wij het goede doen en eerlijk zijn?
Wat zou jij vandaag willen doen, als een kleine stap de goede kant op? Zou
dat het verschil kunnen maken, zodat de mensen eerbied voor God krijgen,
zoals het in de Psalm staat? Of is het allemaal maar een wensgedachte, dit
gedroom over een betere wereld?
Als iedereen eraan meewerkt, dan kan deze droom waar worden. Dus
heeft het zin dat jij en ik alvast een beginnetje maken. Dus heeft het zin om
goed rond te kijken en te zien dat, naast al het kwaad, er nog veel meer
mensen zijn die elke dag een beginnetje maken aan die droom voor een
betere wereld. |
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PSALM 65

IEDEREEN MOET U PRIJZEN!
Van zo’n Psalm word je toch super vrolijk! Wow, ik word helemaal meegesleept door die prachtige beelden van God die sterk en machtig is, die bergen vastzet en de zee kalm maakt. Die een einde aan oorlogen maakt en alle
mensen laat juichen overal op aarde. En het gaat maar door, niet alleen aan
het geweld komt een einde en de dreiging van de natuur, maar alles gaat
groeien en bloeien. Er is regen, niet teveel, maar wel genoeg om de aarde
te doordrenken. Zelfs woestijnen worden groen en schapen eten gras. Er is
gejuich van mensen, er is muziek, op heuvels en in dalen. Het is net alsof de
Psalm me als een vogel boven de wereld laat zweven en me steeds weer
iets nieuws, iets moois voorschotelt. De woorden nemen me mee voorbij de
verste zee.
Een echte oppepper. En jij? Waar word jij vrolijk van? Wat helpt jou om echt
blij te worden? Is het vrolijke muziek, zijn het mensen? Is er ook iets in jouw
geloof wat je blij maakt?
Meestal uit ik mijn geloof niet heel uitbundig. Maar soms begint het in mij te
zingen. Het is alsof er een klein vrolijk liedje begint en als dat gebeurt, heb ik
de neiging om te gaan huppelen. Vaak weet ik niet eens waar het vandaan
komt. Het overvalt me als de zon die doorbreekt na een fikse regenbui. Dan
is God even heel dichtbij. |
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kniel,
prijs
en wees
PSALM 66

PSALM 66

ZING EEN LIED!
Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik houd wel van zingen. Deze Psalm
roept ons allemaal op om mee te doen. Niet alleen wordt Israël opgeroepen,
het volk van God, maar alle volken, wereldwijd, dus ook jij en ik. Iedereen
moet juichen, zingen, knielen, eren, prijzen. De reden die de psalmdichter
hiervoor heeft zijn de wonderen van God. Allereerst noemt hij de wonderen
die hij voor Israël heeft gedaan en hij sluit af met iets wat hem persoonlijk
verwondert.
Als hij denkt aan een wonderen voor Israël, dan gaat het over de doortocht
door de Jordaan. Uit de manier waarop de psalmdichter de gebeurtenissen
beschrijft, blijkt dat hij wonderen aanhaalt die al langer geleden zijn. Hij was
er waarschijnlijk niet eens bij. Dat maakt het bijzonder dat hij zo enthousiast
iedereen oproept om God daarvoor te prijzen. Welke gebeurtenis uit een ver
verleden zou jij aanhalen als wonderbaarlijk en zo bijzonder dat je God daar
wel voor wilt danken? Ik merk dat als ik daarover nadenk, ik niet zo ver kom in
de geschiedenis. Ik denk aan bevrijdende gebeurtenissen zoals de afschaffing
van de slavernij, algemeen kiesrecht, het einde van de Tweede Wereldoorlog,
de vrijlating van Nelson Mandela, de val van de muur.
Naast de wonderen uit het verleden voor het volk, roept de Psalmdichter ook op om God te danken voor wat God persoonlijk
voor hem heeft gedaan. Hij wil zijn verhaal met iedereen
delen, zodat iedereen met hem mee kan zingen van blijdschap, omdat zijn gebed verhoord is.
Wat zou jij uit jouw eigen leven aan een ander vertellen,
waar jij God nog steeds dankbaar voor bent? Misschien
kun je er een mooi lied over schrijven? |
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PSALM 67

EEN LIED DOOR IEDEREEN
Hoe krijg je mensen aan het zingen over God? Wat zou helpen om ze daartoe te verleiden? Deze vraag is nog steeds heel actueel. De psalmist heeft er
zo zijn eigen gedachten over. Hij heeft God daarbij nodig. Daar begint het
mee. Om mensen te laten zingen, moet God beginnen met het mooiste, het
diepste, het meest fantastische dat God aan mensen uitdeelt: de liefde! Want
de liefde maakt gelukkig!
Wat is liefde voor jou? Is er voor jou een verschil in liefde tussen mensen en
liefde tussen God en mensen? Kun jij beschrijven wat de liefde met jou doet?
Kunnen mensen het aan je merken dat je geliefd bent?
Liefde is als een rode draad in een verhaal, in je levensverhaal. Die liefdesdraad verbindt mij met God en anderen. Geluk is voor mij, dat ik daardoor
weet niet ik niet alleen ben. Uiteindelijk ben ik niet eenzaam, wat er ook gebeurt. Soms lijkt deze verbinding aan een zijden draadje te hangen, maar het
blijkt altijd sterk genoeg. Liefde en geluk maken me niet altijd zo uitbundig als
deze psalmist. Maar ik zing graag mee met deze Psalm, omdat het me echt
geweldig lijkt als mensen, alle mensen, Gods liefde opmerken en dat bijzondere geluk beleven, dat niet zomaar kan verdwijnen, maar je leven draagt. |
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PSALM 68

PSALM 68

DE HELD OP DE WOLKENWAGEN
Dit is een lange uitgebreide Psalm over God als een grote machtige koning
op een wagen van wolken. Zo komt Hij uit de hemel naar beneden en mengt
zich in de strijd. Aarde en hemel, alle natuurverschijnselen, zet Hij in om vijanden te verjagen en het volk Israël te helpen. Het geeft ons vooral een beeld
van God als generaal, die niets ontziend en met grote gebaren de vijanden
van Israël verslaat.
En tussen al dat geweld aan beelden is er aandacht voor het leed van mensen
die het, in die tijd, het moeilijkste leven hadden. Het dagelijks bestaan van een
weduwe en wees was niet benijden. Niet alleen betekende het vaak armoede
en totale afhankelijkheid van de goedheid van andere mensen, deze mensen
werden met de nek aangekeken. Net als de gevangenen die ook hier worden
genoemd. Tussen alle grote gebaren, weet God ook waar Zijn ontferming en
bijzondere aandacht naar toe moet. De opsomming van groepen doet me
denken aan wat Jezus later zal zeggen. ‘Ik was gevangen en jij hebt mij bezocht, ik was naakt en jij hebt mij te eten gegeven.’
Je kunt het lezen in Matteüs 25. Deze werken van barmhartigheid worden
niet genoemd om ze aan God over te laten, maar om zelf mee aan de slag
te gaan.
Is er bij jou in de buurt, in de straat misschien, iemand die iets nodig heeft?
Welke groep wordt nu met de nek aangekeken en gediscrimineerd? Voor wie
zou jij nu iets kunnen doen? Voor mij komt God op die manier uit de hemel.
In deze gebaren van barmhartigheid door mensen. Niet op een wolkenwagen, maar als de hulp die met de fiets langskomt om de boodschappen te
brengen voor iemand die ziek is en het huis niet uit kan. |
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PSALM 69

HELP, IK VERDRINK!
Het water staat aan de lippen van de dichter… Het scheelt niet veel of hij gaat
kopje onder; nergens heeft hij steun. De grond onder zijn voeten is drassig.
Elk moment kan het misgaan. De stroom sleurt hem mee. Indrukwekkend is
dit beeld van het leven, dat als een stroom van tegenslag je bijna doet omvallen. Dat je bijna denkt: nu red ik het niet meer. Nog meer en ik val om.
Ik wens het je zo’n periode in je leven niet toe. Misschien zit je er wel middenin.Het liefst zou ik even tijd maken om naar jouw verhaal te luisteren. Om te
horen waardoor jij overspoeld wordt, waardoor jij de grond onder je voeten
voelt schuiven.
Eigenlijk is dat ook wat de dichter doet. Hij schrijft zijn ellende uit. Hij zingt
het, hij zet het op papier. Hij uit het en vertrouwt God zijn gevoel toe en wij
mogen meeluisteren. Ik denk dat het helpt. Om je te uiten, om er beelden bij
te maken, om het lucht te geven, zodat je niet verstrikt raakt. Je uitspreken is
er letterlijk lucht aan geven. Met jouw adem stem geven aan wat je zo vreselijk vindt en wat je pijn doet.
En als je de woorden daarvoor niet kunt vinden, dan kun je de woorden uit
deze Psalm nemen. Want ik denk dat het helpt om te zeggen: Red mij, God,
luister naar mij, geef mij antwoord God…
Het helpt mij, en misschien jou ook wel, om steeds te herinneren dat er een
God is die luistert, die jou en mij hoort en ziet. |
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PSALM 70

EEN SCHIETGEBEDJE
Deze Psalm is bijna een schietgebedje met net genoeg woorden om te weten waar het over gaat. Een gebed dat je in de haast opzegt, omdat je geen
tijd hebt voor meer en uitgebreide beschrijvingen. Ik houd van dat kleine en
compacte. Misschien ook wel omdat ik vaak haast heb en van nature niet
zo‘n uitgebreide bidder ben. Hoe is dat voor jou? Ik weet niet of je wel eens
bidt of zelfs vaak, maar hoe doe jij dat dan? Gebruik je veel woorden, of ben
je misschien meer zoals ik, en doe je schietgebedjes tussendoor?
Wat ik bij deze Psalm ook zo mooi vind, is dat de bidder, die het echt niet
gemakkelijk heeft, zich ongelukkig voelt en vraagt om snelle hulp. Dat die
bidder in alle haast toch tijd maakt voor, en aandacht geeft aan, anderen. Hij/
zij bidt niet alleen voor zichzelf, maar vraagt om vreugde voor mensen die
graag dichtbij God zouden willen zijn. Hij bidt ze toe dat ze gaan vertrouwen
op God.
Blijkbaar kan dat dus. Dat je niet helemaal verblind raakt door de
stress en alleen je eigen sores nog kan zien, maar dat je in die ellende je nog steeds op anderen richt. Ik zal er eens vaker op letten
als ik weer eens haastig bid én als ik meer tijd neem.
Dat ik niet alleen let op wat er in mezelf speelt, maar dat ik ook
kijk naar waar een ander blij van zou kunnen worden. Hoe God
een ander mens blij kan maken. In ieder maakt deze Psalm me
ervan bewust dat ik minder alleen sta en me meer verbonden
voel, ook met jou. |
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PSALM 71

EEN PSALM VOOR OUDE MENSEN?
Als je Psalm 71 leest kom je er achter dat hier iemand aan het woord is , die
al oud is met grijze haren. Maar oud en afgeschreven, is deze persoon allerminst. Hij schrijft zichzelf ook niet af. Nu hij op hoge leeftijd is gekomen, ziet
hij nog steeds een taak voor zich. Om aan de mensen die na hem komen te
vertellen over Gods macht.
Dit beeld ontroert me en doet me denken aan veel oudere mensen die iets
delen van hun geloof met kinderen, de jongste generatie. Ik denk aan mijn
oudtante. Ze had zelf geen kinderen, maar op verjaardagen belde ze mij, haar
achternichtje, altijd op. Als ik haar aan de lijn kreeg, vroeg ik haar altijd eerst
hoe het met haar ging. Ze klaagde dan dat haar gezondheid achteruit ging.
Ze kon nauwelijks meer lezen. Dat was de grootste straf voor haar. Vervolgens sprak ze me op plechtige toon toe. ‘Kind, van harte gefeliciteerd met
jouw verjaardag en Gods zegen!’ Alsof de koningin me zegende, zo voelde
dat. Ze is al jaren geleden overleden, maar ik mis haar zegen nog steeds.
Ze bleef altijd een taak voor zichzelf zien, ook in het overdragen van geloof. Misschien heb jij ook zo´n tante, of iemand op hoge leeftijd, die
je helpt bij jouw geloof?
Wat de oude psalmdichter mij in deze Psalm doorgeeft is dat geloven iets is dat steeds in beweging blijft. Nergens is geloof in God een
vanzelfsprekendheid. Vanaf het begin van de Psalm maakt hij dit al
duidelijk, als hij bidt: ‘Wees goed voor mij en red mij, luister naar mij
en help mij!’ Geloven blijft iets dat in beweging is en waar je daarom
misschien wel een ander voor nodig hebt. Soms helpt het om
daarvan iets te ontvangen van iemand die veel ouder is dan jij;
iemand die al een heel leven op weg is met die God, die
het geloven waard is. |
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PSALM 72

EEN GEBED VOOR DE KONING
Het gebed voor het koningshuis is in sommige kerken erg gebruikelijk. Er
wordt dan gebeden voor het welzijn van de koning en voor wijsheid voor de
regering. In Nederland heeft de koning niet veel macht. Dat was in Israël, in
de dagen dat deze Psalm is ontstaan, wel anders. Alles hing van de koning af,
van zijn inzichten en zijn beslissingen. Boven aan deze Psalm staat dat het een
lied van Salomo is. Deze opvolger van David stond bekend om zijn enorme
wijsheid. Bijzonder dat deze koning een Psalm maakt voor zichzelf. Een gebed voor zijn koningschap, dat een afspiegeling moet zijn van hoe God voor
mensen is. Als God oog heeft voor de arme mensen, de mensen in nood, de
mensen zonder macht, dan zal ook de koning van Israël zo moeten zijn. Hij
moet mensen redden uit gevaar en bevrijden van geweld, want hun leven is
kostbaar. Dus een goede koning is iemand die net als God ziet dat elk mens
kostbaar is, en dat vooral mensen die in de verdrukking raken op de steun van
de koning mogen rekenen.
Soms droom ik ervan dat politieke partijen deze Psalm eens zouden lezen.
Zouden ze dan in de gaten krijgen dat het hier om gaat in een samenleving? Dat die samenleving pas deugt als zij zorgt voor de mensen die het het
meest moeilijk hebben? Wat denk jij dat er zou veranderen in Nederland als
er meer vanuit deze Psalm zou worden geregeerd? Wie zouden meer aandacht en steun moeten krijgen in ons land? En wat zou er dan verbeteren?
In de Psalm wordt het beeld opgeroepen dat als de koning op een rechtvaardige manier regeert, het land vruchtbaar zal zijn en ook andere landen ontzag krijgen voor deze koning. Een rechtvaardig bestuur werkt door en zorgt
voor vrede en welzijn voor iedereen. Misschien is het niet zo gebruikelijk
voor jou om voor de koning te bidden en voor de regering. Je zou de woorden van deze Psalm kunnen gebruiken, wie weet werkt er iets van door. |
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PSALM 73

WIE GOED DOET, GOED ONTMOET
Wie goed doet, goed ontmoet. Aan deze uitdrukking moet ik denken als ik
Psalm 73 helemaal lees. De dichter vertelt dat hij ziet dat slechte mensen er
in het leven altijd goed van af komen. Het zijn mensen die niet eerlijk zijn en
die zich van God noch gebod wat aantrekken. Hij piekert zich suf over hoe
dat nu komt. Want had hij niet altijd geleerd dat wie zich houdt aan de geboden van de God, beloond wordt en dat het hen goed zal gaan? Wie goed
doet, goed ontmoet? Maar het leven leert hem anders. De slechte mensen
worden rijk, zijn gezond, gelukkig en zonder zorgen.
Hoe ervaar jij dat? Vind jij ook dat mensen die slecht zijn het vaak beter hebben in het leven, dan mensen die goed proberen te doen? Ben jij ook wel
eens jaloers op het gemak, waarmee anderen kiezen voor eigen voordeel,
ten koste van anderen? Ik begrijp het wel dat de dichter zegt dat het leven
niet eerlijk is. Want voor heel veel mensen is dat ook zo. Je wordt ineens ziek,
terwijl je toch altijd gezond geleefd hebt. Je raakt je baan kwijt, terwijl je altijd
hard gewerkt hebt. Een vriendschap wordt verbroken, terwijl je altijd trouw
was.
De dichter worstelt met deze vragen. Als hij naar de tempel gaat, krijgt hij het
inzicht dat God uiteindelijk recht zal doen en dat het toch slecht afloopt met
wie kwaad doen. Maar die afrekening met het kwaad is niet het laatste, het
belangrijkste, wat gezegd wordt. Nadat de dichter heeft nagedacht over het
leven dat niet eerlijk lijkt, komt hij weer uit bij zichzelf. Niet langer kijkt hij naar
anderen. Hij kijkt naar zichzelf en hij doet een belangrijke ontdekking: Bij God
heb ik alles wat ik nodig heb. Daardoor is er geen reden meer om te kijken
naar anderen, om jaloers te zijn, of boos te worden op het leven dat niet altijd
eerlijk is. |
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PSALM 74

ALS DE OORLOG KOMT
‘Als de oorlog komt, mag ik dan bij jou’, zingt Claudia de Breij. Ze vraagt om
een plek om te schuilen als de tijd komt dat alles om haar heen instort. Deze
Psalm, ook een lied te midden van een oorlogssituatie, klinkt heel wat anders.
De psalmdichter is wanhopig, maar schrijft geen lief liedje, zoals Claudia. De
tekst klinkt verbeten, en staat vol van verwijten. Er was namelijk allang afgesproken tussen God en het volk dat het volk zou kunnen schuilen bij God. ‘U
zou toch voor ons zorgen?’ en later: ‘Help ons, zoals u ons beloofd heeft!’
...maar nu het zover is, lijkt God de grote afwezige. God heeft zich teruggetrokken. De verwoesting van de stad, de verwoesting van de tempel, uit niets
is gebleken dat God Zijn volk te hulp is gekomen. Geen enkel teken hebben
ze gekregen…
Het zou je maar gebeuren. Alles om je heen stort in en waar je ook kijkt en
hoe je ook zoekt , geen God, zelfs geen spoortje of sprankje hoop. Wat doe
jij in zo’n geval? Blijf je stil, in jezelf gekeerd, of lukt het je er iets van te delen
met anderen? Merk je nog iets van God of blijft het ijzig stil? Mijn ervaring is
dat God niet zomaar op afroep verkrijgbaar is. Daarom spreekt deze Psalm
me aan. De dichter geeft niet op en blijft maar proberen om God in beweging te krijgen. Hij noemt allerlei redenen waarom God zou moeten helpen.
Tenslotte zegt de psalmist: ‘Doe iets, verdedig uzelf… de mensen lachten u
uit.’
Later, veel later, zal iemand ook zoiets zeggen, maar dan tegen Jezus. ‘Als
jij de zoon van God bent, kom dan van het kruis, red uzelf…’ en de mensen
lachen hem uit. |
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PSALM 75

ALS DE AARDE BEEFT
Je zult maar in Groningen wonen in het aardbevingsgebied. Hoe zou je dan
naar deze woorden luisteren? Wat zou jij denken als iemand tegen je zegt:
‘Als de aarde beeft en alle mensen bang zijn, houdt God de aarde vast.’ Misschien denk je wel: Als de aarde beeft, dan zijn alle mensen bang. En na de
beving gaan ze weer hun huis door om te controleren welke scheuren groter
zijn geworden. Als de aarde beeft, dan worden mensen ook boos, steeds bozer… omdat er maar geen oplossing komt. Compensatie, nieuwe woningen,
een veilig dak boven het hoofd. Mooie beloftes; maar als de aarde beeft… dan
zijn wij alleen maar bang en boos.
God houdt de aarde vast. Ik zie het bijna voor me. Maar welke veiligheid
geeft dat als de grond onder je voeten schudt? En het dak boven je hoofd
niet langer veilige beschutting biedt? Natuurlijk is het een mooie
gedachte dat God de aarde vasthoudt, maar als je concreet
bedreigd wordt in jouw bestaan - kun je dan schuilen in die
troost?
Lang geleden gaven deze woorden troost aan de slaven
in Amerika. Ze maakten er hun eigen Psalm van. ‘He’s got
the whole world in his hands.’ De aarde beefde niet alleen
onder hun voeten, maar onder hun hele bestaan. Een bestaan van onderdrukking en vernedering. In die situatie zochten ze schuilplaatsen in de liederen die ze zongen. Liederen
met een revolutionaire kracht, soms zelfs levensreddend. |
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PSALM 76

TEGEN DE LAATSTE OORLOG
Mocht het ooit waar zijn dat er gewoon geen oorlog meer gevoerd zou worden, dichtte Huub Oosterhuis. Stel je eens voor dat alle wapens gebroken
zijn; van vernuftige drones, tot eenvoudige messen die steeds meer jongeren bij zich dragen. Het verlangen naar vrede en veiligheid is al zo oud als de
mensheid. Blijkbaar zijn wij evengoed in staat om lief te hebben, als om te
vernietigen… Ook het oeroude boek, de Bijbel, staat vol van deze verhalen.
Het verhaal van geweld in Israël, volken samen tegen Gods volk, het volk
Gods tegen de volken. Soms zijn er bondgenoten, soms staat Israël alleen.
Tot op vandaag is er geen vrede in Israël en lukt het maar niet om als broeders en zusters in vrede samen te wonen. Wat denk jij hiervan? Zie jij een weg
hoe de eindeloze reeks aan conflicten in Israël kunnen eindigen?
De Psalm die vandaag centraal staat, klinkt als een overwinningspsalm. God
heeft de vijand onder de voet gelopen en eindelijk, eindelijk is er vrede. Of
moeten wij de woorden meer lezen als een verlangen? Wat zou het geweldig zijn, als er recht gesproken en gedaan wordt, en de laatste oorlog
eindelijk gestreden is. Laten we tot die tijd proberen
ieder op onze eigen plek de vrede te
bewaren, bruggen te bouwen, zo
samen te leven dat er geen oorlog
meer nodig is. |
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PSALM 77

GOD IS VERANDERD
Toen ik nog een kind was, had ik een ander beeld van God dan ik nu heb.
God was overal waar ik ook was. Niet als een man met een baard, maar Hij
was altijd in de buurt en kon zomaar terugkomen op aarde. Misschien ben jij
net als ik opgevoed met het geloof. Hoe vormde dit jouw beeld van God?
Ik kom op deze vraag door wat ik hoor in Psalm 77. De dichter vraagt God om
hulp, dag en nacht. Maar vooral in de nacht begint hij te piekeren. Hij wordt
er onrustig van. Hoe kan het nu dat hij steeds maar moet roepen naar God,
om hulp moet vragen, maar dat er geen antwoord lijkt te komen? ‘Vroeger’,
zegt hij, ‘vroeger was het anders.’ Toen zong hij voor God in de nacht.
Ik herken dit. Ik zat op het kinderkoortje van de kerk en daar leerde ik vrolijke inhakers, zoals: ‘Welk een vriend is onze Jezus’, of ‘Tel je zegeningen één
voor één.’ Eindeloos kon ik ze herhalen, op de schommel, onderweg naar
school… Nu zing ik ze niet meer. De liedjes die ik zing, zijn veranderd. Het is
een andere taal, een andere melodie, maar vooral ook met andere beelden
van God.
De psalmdichter komt er al piekerend in de nacht achter dat God is veranderd. Hij kan wel blijven roepen en schreeuwen om hulp, maar er komt geen
antwoord. Hij krijgt niet het antwoord zoals hij dat eerder gewend was. Opeens ontdekt hij dat God Zich heeft teruggetrokken en het lijkt of God er gewoonweg niet meer is. In de Bijbel komen wij ook op andere plaatsen tegen
dat God een tijd zwijgt. Niet God heeft Zich afgekeerd van Zijn volk, maar het
volk heeft zich steeds meer afgekeerd van God. In zo’n periode kan de Eeuwige niet spreken. Daarom heeft het zin dat deze dichter wel spreekt, contact
zoekt en het niet opgeeft. Hij is vast niet de enige die de weg teruggevonden
heeft naar God. En jij? Ben je opnieuw gaan zoeken toen God langzamerhand veranderde? |
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PSALM 78

WIJZE LESSEN OM DOOR TE GEVEN
Er zijn heel wat uitdrukkingen en gezegden die te maken hebben met het belang van het kennen van de geschiedenis. Wie zijn geschiedenis niet kent, begrijpt vandaag niet en heeft geen toekomst. Het besef dat het belangrijk is om
de geschiedenis door te geven aan nieuwe generaties, zit heel diep in het jodendom geworteld. En ik denk dat het ons nog steeds van pas komt, vandaag.
De dichter gaat er eens goed voor zitten om te vertellen hoe het steeds is gegaan met Israël. Hij legt een verband tussen de regels en wetten die er zijn en
de loop van de geschiedenis. Telkens wanneer er wetten worden vergeten,
loopt het spaak in het leven van het volk Israël. Als je de Psalm verder leest
dan vertelt de dichter over de bevrijding van Israël uit de slavernij en hoe het
verder ging in de woestijn en in het beloofde land. En steeds weer, steeds
opnieuw, is het volk ontrouw aan God. Dat lijkt de belangrijkste van alle wetten en regels; dat God vertrouwen verdient, om wat Hij steeds weer voor het
volk doet. Hij bevrijdt hen, Hij zorgt voor water en voedsel in de woestijn, Hij
schenkt vergeving. Steeds opnieuw blijkt God betrouwbaar; en Hij is het vertrouwen van mensen dus waard. >
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Wijze lessen
Om door te geven
Mooi vind ik dat de les die getrokken wordt niet gaat om allerlei kleine regeltjes die worden overtreden. Het gaat om de grote lijn die begonnen is met de
eerste regel van de 10 belangrijkste:
‘Ik ben de Heer jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald en bevrijd uit
de slavernij.’ Met die daad van bevrijding begint de hele geschiedenis van
God met zijn volk. Dit is de kern die van generatie op generatie moet worden
doorverteld. Pas dan kan Israël begrijpen wat vandaag betekent, en welke
toekomst er bij hoort. Het gaat om bevrijding voor jou, voor mij, de mensen
om ons heen, en voor alle mensen wereldwijd. Als je naar jezelf kijkt en naar
je eigen verleden, heden en toekomst, dan helpt het om de vraag te stellen:
Helpt dat wat ik doe om in vrijheid te leven met de mensen om mij heen en
zo trouw te zijn aan God? |
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PSALM 79

STRAF DE VIJANDEN!
Wat een pittige Psalm is dit! De woorden dreunen na: ‘Straf de volken, straf ze
hard, straf ze telkens weer; want ze hebben u bespot en beledigd.’ De Psalm
roept in eerste instantie afkeer op; afkeer van de toon en van deze fanatiekeling. Tenminste, zo klinken de woorden in onze tijd. Ik heb moeite met de
woorden, maar realiseer me ook dat ze gezegd worden door iemand die
wanhopig is. Iemand die in een situatie zit waarin hij geen uitkomst ziet.
De psalmdichter was niet bij de verwoesting van Jeruzalem, maar ik stel me
voor dat mensen hem verteld hebben hoe ze met hun eigen ogen hebben
gezien hoe hun volksgenoten werden afgeslacht en als vuil op de straat werden achtergelaten. Bloed stroomde door de straten.
Het land werd onder de voet gelopen. Niets maar dan ook niets was heilig in
de ogen van de vijanden. Zelfs de tempel, de plek waar God het meest dichtbij zijn volk is, werd geschonden.
Ik vraag me af, waar zou ik om bidden als ik één van hen was? Als ik in een
vreemd land moest leven, wat zou ik dan zeggen? En jij, kun jij je er iets bij
voorstellen? Zodra ik dit maar probeer te doen, merk ik hoe onmogelijk dit is.
De realiteit van toen en nu is niet alleen onoverbrugbaar door de eeuwen die
tussen mij en de psalmdichter liggen, maar nog meer door de omstandigheden die compleet verschillen. Ik ben een welvaartskind en hoef niet bang te
zijn…
Dus mijn gebed zal niet zijn: ‘Straf de vijanden’, maar: ‘Kom God, met Uw
Geest van vrede in de hoofden en harten van alle geweldplegers. Keer ze
om, maak hun hart zacht door Uw liefde. Keer ze om, zodat ze vredestichters
worden.’ |
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PSALM 80

ONDERHANDELEN MET GOD
Onderhandelen met God. Heb jij dat wel eens gedaan? De schrijver
van deze Psalm heeft er geen moeite mee om God om te praten,
zodat God gaat helpen.
Er wordt nogal geklaagd en gejammerd in de Psalmen. Dat gebeurt steeds weer op een andere manier. Soms heel rauw en direct, soms met meer omhaal van woorden, zoals dat in deze Psalm
gebeurt. De psalmist omkleedt zijn vragen met argumenten. Hij
spreekt God aan op hoe Hij is. Hij zegt: ‘U bent een herder, zorg dan
voor ons’, of: ‘U bent een machtige koning met uw troon in de hemel;
kom naar beneden en laat uw macht zien.’
Deze manier van klagen en vragen doet mij denken aan hoe dat ook tussen
mensen kan gaan als je iets van iemand gedaan wilt krijgen. Het heeft iets van
manipuleren… het is niet helemaal eerlijk om het zo te doen, misschien. Maar
toch, als ik bij mezelf naga, dan merk ik dat het wel werkt bij mij. Een taak, of
vraag pak ik met meer plezier op als dit gekoppeld is aan een compliment.
Grappig hoe in heel de Bijbel, en ook weer in deze Psalm, de teksten met
mensentaal geschreven is.
Hoe zorg jij ervoor dat iemand iets voor jou gaat doen? En als God mij of
jou iets vraagt? Begint Hij dan ook met een compliment? Ik denk dat God
eerder zou beginnen met: ‘Lief mens, ik hou van jou.’ God begint met liefde,
onvoorwaardelijk. En in het licht van die liefde kijkt Hij naar ons, luistert Hij en
hoort Hij als wij vandaag vragen:
‘God, geef ons weer kracht. Kom bij ons en bescherm ons, dan zijn wij gered.’ |
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PSALM 81

ELKE MAAND EEN NIEUW BEGIN
Wat begint deze Psalm toch lekker vrolijk! Er is een feest aan de gang en je
wordt uitgenodigd om het feest mee te vieren. Maar na dit uitbundige begin,
slaat de sfeer om. De lezer wordt meegenomen naar de levende geschiedenis waarin God Zijn volk uit de slavernij van Egypte bevrijdde. In deze oerervaring schuilt het geheim van de eeuwige band van God met Zijn volk. Deze
band is onverbrekelijk. Dat wil niet zeggen dat de mensen iedere dag leven
volgens de regels van dit verbond. Daarom neemt God in deze Psalm het
woord en Hij roept het volk op om zich aan de wetten en regels te houden.
De feestelijke sfeer uit het begin van de Psalm is helemaal weg. Ik vraag me
af waarom dit zo bij elkaar is gezet.
Aan het begin van de Psalm wordt er gezegd dat er bij een nieuwe maan
feest gevierd moet worden. Er is dus een feestdag van de nieuwe maan. Toen
ik ging zoeken naar wat dit feest betekende, kwam ik erachter dat het feest
gevierd wordt als er een nieuwe maand begint.
En zoals je bij oud- en nieuwjaar de balans opmaakt van wat goed en
minder goed ging, zo wordt dat ook gedaan aan het begin van elke nieuwe
maand. Daarom past het bij deze Psalm dat er zowel aandacht is voor
het feest, als voor de oproep om opnieuw te beginnen met luisteren
naar God.
Eigenlijk vind ik dit wel een mooi idee om aan het begin van
elke maand nadrukkelijk stil te staan bij het feest dat er bij
God altijd weer een nieuw begin is. Daar kan ik kracht uit
halen en vertrouwen; om te luisteren naar wat er te horen
is van God. Door aandachtig in het leven te staan. Wat
zou jij ervan vinden om aan het begin van elke maand de
balans op te maken en jezelf een nieuw begin te gunnen? |
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PSALM 82

GOD ONDER DE GODEN
Heel af en toe kom je in de Bijbel teksten tegen die niet uitgaan van het bestaan van één God, maar van meerdere goden. Ik hoop niet dat je er van
schrikt. Zoals in deze Psalm. Als je goed in je opneemt wat er staat, dan lijkt
het wel of het een tekst is die uitgesproken wordt op een vergadering waar
alle goden bij elkaar komen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de
goden uit het oude Griekenland die op de berg Olympus bij elkaar kwamen
om te overleggen wat te doen. Wat denk jij hierbij? Zijn er naast de God van
Israël nog andere goden of machten? Of is er uiteindelijk maar één God?

De God van Israël neemt in de vergadering het woord, en wijst de andere goden op zijn en haar verantwoordelijkheid. In eerste instantie was er nog een
soort samenwerking tussen God de Ene en de goden. Ze werden zelfs zonen
van de allerhoogste God genoemd. Maar nu? Als je dan een god bent, dan
moet je arme mensen beschermen. De wezen en weduwen, de machtelozen. En je moet onrecht tegengaan. Maar omdat jullie dit niet doen, ‘zullen
jullie doodgaan net als aardse leiders.’
Wij vinden het als mensen van deze tijd misschien vreemd om te denken aan
het bestaan van meer goden. Geloven in één God is al ingewikkeld en moeilijk genoeg. Maar in de tijd dat deze tekst is ontstaan, leek het logischer. >
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GOD

één van de goden?

Elk volk had een eigen geloof met daarbij horende goden. Het idee van één
godsdienst als wereldgodsdienst was vreemd. Zo wereldwijd en mondiaal
als nu werd er toen niet gedacht. Het volk Israël met zijn God was klein en
moest zich staande houden tussen allerlei andere volken, met hun goden. In
dat licht is het beter te begrijpen dat er gedacht werd aan een vergadering
van goden waar over het lot van alle volkeren werd gesproken.
In de woorden van deze Psalm horen wij hoe de God van Israël laat zien dat
Hij de macht over de andere goden heeft. En dat ze maar beter met Hem
mee kunnen werken om recht te doen over heel de aarde en aan alle volken.
Het blijft een vreemd beeld, maar het laat mooi zien hoe voorstellingen van
mensen over God een plek hebben in de Bijbel, en dat wij daarmee erkennen
dat wij God nooit helemaal kunnen begrijpen. |
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PSALM 83

VERNIETIGEN OF REDDEN?
Waar moet je nu om bidden als een totale vernietiging dreigt? Ben je zo radeloos, dat je hetzelfde wenst voor je vijanden, of geloof je dat er nog iets kan
veranderen in het hart van wie je naar het leven staat?
Je voelt de dreiging als Israël al omsingeld is. Het wachten is op het startsein
van deze allesverwoestende aanval. Daarom roept de psalmdichter God op
om te luisteren en te spreken, om te kijken en te handelen. ‘Kom, doe iets,
help ons!’
En dan gebeurt er iets wonderlijks. Eerst klinkt dreunend: ‘Vernietig de vijanden, loop ze onder de voet. Straf ze, de vijanden en hun leiders, zoals U dat
wel eerder heeft gedaan. Laat ze verdwijnen.’ Maar dan begint de toon anders
te worden. Bijna mooi, is het hoe de dichter verder gaat. ‘Laat ze verdwijnen,
zoals een bloem die wordt weggeblazen, en stof door de wind. Vernietig ze
zoals een vuur dat alles verwoest, en bosbrand in de bergen, blaas ze weg,
als met een storm, een orkaan.’ En na dit gezegd te hebben, vraagt hij: ’Maak
ze bang, zodat ze hulp zoeken bij u.’
Hoe totaal anders klinkt dit. Dit klinkt meer als een weg die naar redding kan
gaan. Misschien maak ik het te mooi. Dat er toch nog een kans is dat de oorlog
wordt afgewend. Of dat er in de strijd iets gebeurt, waardoor de volkeren tot
inzicht komen. Misschien. Maar waar zouden we zijn als wij de hoop opgeven dat onze vijanden ooit onze vrienden zouden kunnen worden. Wat denk
jij? |
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PSALM 84

BIJ DE MUSSEN WIL IK WONEN
Als een heerlijke lentedag, zo klinkt deze Psalm. Ik zie mezelf al lopen langs
de uitbundig bloeiende berm als één grote compositie van verlangen naar
God. En om mij heen fladderen de zwaluwen en de mussen. Zo’n beeld van
de woning van God roept deze Psalm bij me op. Geen gebouw van steen en
zand, maar de natuur die barst van nieuw leven, en waar de stem van God
verborgen ruist tussen het riet.
Hoe stel jij de tempel voor? Als de tempel de plek was waar God het dichtst
bij mensen was waar zou jij dat dan nu kunnen vinden? Veel mensen beantwoorden die vraag met: de kerk, en in het bijzonder in de kerkdienst als
er samen met anderen gezongen en gebeden wordt. Juist in de coronatijd
moesten veel mensen er aan wennen dat er in het vertrouwde gebouw niet
meer gevierd werd. Waar moet je die ontmoeting dan vinden?
De berm in de lente bleek voor mij zo’n plek. De natuur begon als het ware
te spreken en het verhaal te vertellen van leven dat doorgaat, ook als er veel
ziekte is. Een andere plek waar ik me meer bewust van werd, was de ruimte
in mijzelf. Je kunt het je hart noemen, of je ziel. Ik ben benieuwd hoe die plek
er voor jou uitziet.
Aan het eind van Zijn leven belooft Jezus Zijn leerlingen
dat de Geest van God in hen zal gaan wonen: ‘De Vader en
ik zullen bij je komen en voor altijd in jou aanwezig zijn.’ (Johannes 14). Zo bijzonder! Dus ergens in ieder van ons is er een
plek waar God aanwezig is. |
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PSALM 85

RUILHANDEL?
Ik stel me zo voor dat er onrust en oorlog was in het land Israël. Nu is alles
voorbij, de wederopbouw is begonnen, maar er is nog veel te doen. Een nieuwe generatie is opgestaan om de handen uit de mouwen te steken, maar het
geploeter lijkt nog weinig op te leveren. De psalmist vraagt zich af of God nu
niet een duwtje de goede richting kan geven. ‘Breng ons weer tot leven!’
Mijn ouders waren de generatie die na de Tweede Wereldoorlog het land
weer opbouwden. Ik sta op hun schouders. En uit welke generatie kom jij?
In de golven van toenemende welvaart, afgewisseld door de dalen van werkloosheid en economische krimp, staan wij vandaag.
Stel, wij zouden bidden om een duwtje de goede richting op. Welk duwtje
hebben we volgens jou nodig?
De psalmist heeft vrede en recht bovenaan zijn lijstje staan. Als mensen weer
luisteren naar God dan komen ze Zijn belofte van vrede op het spoor. En ja,
hier en daar ziet hij dat ook gebeuren. Er zijn al mensen die goed en eerlijk
leven, die de weg vrijmaken. Er zijn al mensen die luisteren en God niet vergeten. En dat is te merken. God helpt de mensen die hem dienen, want God
heeft zijn volk lief. Dit klinkt bijna als ruilhandel. Als mensen God trouw zijn,
doet God hen recht en geeft hen geluk en vrede. Zo is er ook vaak gedacht:
voor wat hoort wat.
Toch begint het verhaal van God en mensen met iets anders. Het begint bij
de liefde: God heeft Zijn volk lief! Deze liefde van God is veel groter, ruimer
en liefdevoller dan voor wat, hoort wat. Wie van deze liefde geproefd heeft,
wil ook graag luisteren naar wat God te zeggen heeft. En herkent dat God het
goede leven voor mensen op het oog heeft, alle mensen. |
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PSALM 86

GEEN SPROOKJE
Herken je dat, zo’n innerlijk gesprek? Het ene moment denk je: ik voel me
moe en alleen, en zie het niet zitten. Het andere moment denk je: ik moet
me niet zo aanstellen, er is zoveel om dankbaar voor te zijn.
In de Psalm hoor ik verschillende gedachten door elkaar lopen. De dichter
voelt zich in de steek gelaten, en overgeleverd aan slechte mensen. Maar er
klinkt ook de stem van vertrouwen dat God er zal zijn. Of is het een stem van
geloven tegen beter weten in? De dichter kent Gods grote daden van goedheid en trouw. Hij kent de verhalen over God die het volk van Israël bevrijdde,
die er altijd is en die mensen altijd een tweede kans geeft. Maar voelt hij het
ook? Tussen de regels lees ik dat de dichter zichzelf probeert te overtuigen.
Het lijkt alsof de ik-persoon in de Psalm zegt: ‘Van horen zeggen weet ik van
Gods kracht.’ Maar dan klinkt weer die andere stem die zegt: ‘Maar waarom
voel ik er zo weinig van? Kom bij me, en laat me uw liefde zien, geef mij
kracht en red mij.’
Het is een dynamische Psalm die van mineur naar majeur heen en weer gaat.
Dat voelt ergens tegenstrijdig. Maar daarin zit juist de kracht van de Psalm.
Het is niet vanuit ellende en eenzaamheid linea recta naar een happy end.
De Psalm is geen sprookje ‘….en ze leefden nog lang en gelukkig.’ Ik weet niet
hoe jij je leven ervaart, maar ik merk dat het nogal hobbelig is. Periodes van
zorgen wisselen zich af met dagen van plezier. Er kan spanning zitten tussen
dat waarin je gelooft en dat wat je voelt. Als je je zo dubbel voelt, zijn verhalen
met een happy end soms het laatste waar je op zit te wachten. Wat je dan
wel kunt doen, is hopend verzuchten: ‘God, leer mij hoe te leven. Geef mij
moed en geef me een teken van uw goedheid.’
Wat zijn voor jou sprankjes hoop? Welke verhalen helpen jou om de moed
erin te houden? |
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PSALM 87

HEMEL OP AARDE
Jeruzalem is zo’n beetje de meest betwiste en bevochten stad op aarde. Een
stad van God? Ik weet het niet. Ook in onze tijd lijkt de vrede in Jeruzalem
ver te zoeken. Misschien wel door alle hooggespannen verwachtingen en de
ideaalbeelden die door de tijd heen deze plek hebben omgeven. Maar als je
de Psalm nog een keer leest, valt op dat het misschien juist niet gaat om de
uitzonderingspositie van Jeruzalem. Dit is een Psalm waarin nou eens niet
bezongen wordt hoe God de vijanden van Israël in de pan heeft gehakt. De dichter verlangt naar vrede, naar verbondenheid tussen mensen van verschillende achtergronden. Ook met
landen waarmee conflicten zijn (geweest).
Het is een Psalm die uiting geeft aan het diepmenselijke verlangen om te benoemen dat
we allemaal mensen zijn. Dat onze overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. En
variaties op deze Psalm klinken tot op de dag van vandaag. Ik
hoor bijvoorbeeld een echo van deze Psalm in Alle Menschen werden Brüder. Maar ook in de mengeling van muziekstijlen, zoals toen dj Armin van
Buuren samenspeelde met het Concertgebouworkest.
Ondanks het scherpe contrast tussen de Psalm en de rauwe werkelijkheid
van dit moment, denk ik dat we teksten als deze nodig hebben. Liederen als
deze Psalm die het summum van goed samenleven bezingen. Waar zouden
we zijn zonder dit soort dromen en idealen? Zouden we dan de momenten
herkennen waar de hemel de aarde raakt? |
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PSALM 88

OPEN EIND
‘Ik ben ziek van ellende, het is alsof ik al in mijn graf lig.’ Dieper kan de dichter
niet zinken. Dit is wat je noemt een klaagpsalm. Wat me zo treft is de totale
uitzichtloosheid. Er is geen sprankje hoop. Het is alsof je in een donker gat
kijkt, een schilderij met alleen maar zwarte en grijze tinten, met op de achtergrond dreigende muziek, vol dissonanten. En met een rauwe stem, schor
van het schreeuwen, roept de dichter: ‘God, waarom hoort u mij niet?’
Ik weet niet wat me het meest raakt: de totale uitzichtloosheid en verlatenheid
of de beelden die de revue passeren. Beelden die rechtstreeks uit de krant
lijken te komen. De massagraven van Srebrenica (Bosnië) en Iguala (Mexico).
De bootvluchtelingen die verdrinken op de Middellandse Zee.
De dichter vuurt vragen en verwijten op God af. Juist daarin lijkt toch nog de
verwachting te leven dat er een God is en dat er een antwoord zal komen. Aan
het eind klinkt het bijna berustend: ‘Niemand wil mij meer kennen, het donker is mijn enige vriend.’ Het is een beetje
als een verhaal met een open eind. Het is
onbevredigend. Maar dat is juist het punt
als je midden in de ellende zit; je weet
niet of en wanneer het voorbij gaat. En
dan is het soms juist goed als er ruimte is om het uit te schreeuwen, zonder
dat iemand zegt: ‘Het komt wel goed.’ |
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PSALM 89

WOORDEN DIE PIJN DOEN
Dit loflied op koning David is een Psalm waarbij je steeds op het verkeerde
been wordt gezet. Eerst denk je dat het een Psalm is waarin alle grote daden
van God centraal staan. ‘Ik wil altijd zingen van uw liefde, Heer, steeds opnieuw wil ik spreken over uw trouw.’ Maar dan slaat de dichter opeens een
andere toon aan. ‘Zult u zich altijd verbergen, Heer? (…) Nergens zie ik uw liefde.’ God zou er altijd zijn. Maar de mensen voelen zich aan hun lot overgelaten. Deze Psalm is geschreven in een situatie van ballingschap. De dichter
is zoekende en lijkt te zeggen: Gods woorden en belofte van liefde en trouw
zijn zo moeilijk te rijmen met de realiteit van de wereld waarin wij leven.
‘Laten we de Heer altijd danken.’ He, waar hebben we dat eerder gehoord?
Aan het eind van de Psalm klinkt een echo van het begin: ‘Ik wil altijd zingen
van uw liefde, Heer.’ Maar na de woorden van vertwijfeling klinken de laatste
woorden van de Psalm bijna sarcastisch. En ik krijg de neiging om weer opnieuw te beginnen, want hoe moet ik deze Psalm nu lezen?
De lofspreuken aan het begin en eind zijn denk ik als de doxologie; de kleine
lofzang aan de Drie-eenheid, waarmee in de kloosters de Psalmen in het getijdengebed worden afgesloten. ‘Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, zoals het was in het begin en nu en in de eeuwen der eeuwen, Amen.’
Het is een vast formule, woorden die in alle omstandigheden steeds weer
Psalmen, gebeden, zuchten en gejuich omlijsten.
Ook in ballingschap, als je verdreven bent van je huis, als je leven overhoop
is gegooid, en de woorden over trouw, liefde en vrijheid vreemd en wrang
klinken. Ze doen pijn, én ze geven hoop. Zoals Huub Oosterhuis schrijft: ‘Jij
was, jij zal, jij bent onze kracht om de weg te gaan aan te durven, de dag, de
middag, donkere nachten.’ |

115

PSALM 90

DOODGAAN KAN ALTIJD NOG
Als ik deze Psalm lees, doemen beelden op van 17e-eeuwse stillevens met
daarop vergankelijke bloemen en eendagsvlinders. Er komen teksten naar
boven uit Prediker: ‘Alles is ijdelheid.’
Volksstammen moeten hard werken voor een schamel bestaan, wat heeft
het allemaal voor zin? Ze leven om te werken, en er is soms geen tijd om te
leven. ‘Life is what happens to us, while you are making other plans,’ zoals
John Lennon opmerkte.
En ik realiseer me dat ik soms helemaal in beslag kan worden genomen door
de dagelijkse dingen. Ik maak me druk om van alles en nog wat…. en als alles achter de rug is, verdwijnt het al gauw weer in de vergetelheid. Als ik me
probeer te herinneren waar ik me vandaag, een maand of een jaar geleden
druk om maakte, dan heb ik geen flauw idee. Hoewel ik zeker weet dat het
me toen volledig in beslag nam. Heb jij dat ook?
Het roept de vraag op wat echt belangrijk is. Wat beklijft, wat heeft ‘eeuwigheidswaarde’? Dan schiet een ander zinnetje door me heen: ‘Het zijn de kleine
dingen die het doen.’ De kleine dingen hoor je bijvoorbeeld van de mensen
om je heen: je partner, je kinderen of een collega. De filosoof John Caputo
zegt dat de echte geschenken, de dingen zijn waarvan je je niet eens bewust
bent dat je ze geeft en waarvoor je dus ook niks terug verwacht. Dat zijn de
momenten dat we in ons bestaan worden bevestigd - zoals deze Psalm bidt:
‘Heer, bevestig ons bestaan.’ Dat al ons rennen en vliegen misschien niet
voor niks is.
Maar daarvoor is het wel nodig om zo nu en dan even stil te staan en bewust
te zijn van dat je leeft. |

116

PSALM 91

BIJ DE HEER BEN IK VEILIG, U BESCHERMT ME
(MAAR VOELT DAT OOK ZO?)
Het zijn grote woorden: ‘Bij de Heer ben ik veilig, de allerhoogste God. De
Heer helpt je als vijanden je achtervolgen, slechte mensen zullen worden
gestraft, maar met jou zal niets ergs gebeuren.’ Het zijn woorden die ik niet
zo makkelijk na kan zeggen. En ik ben niet de enige. Huub Oosterhuis dicht
in 150 Psalmen vrij bij deze Psalm: ‘Ooit gezegd: mijn toevlucht jij, mijn vast
burcht God van me, op jou bouw ik? Misschien gezongen mee, woorden in
een grote vorm gegoten, melodie van eeuwen her, je waagt je mee, ja nee’.
Want vragen om bescherming tegen bedreiging en onzekerheid is van alle
tijden. In de ene vertaling worden de bedreigingen concreter gemaakt dan in
de andere vertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) heeft het over het gevaar van pijlen en netten, en dat voelt misschien ver-van-je-bed. Maar daarvoor in de plaats zijn bommen en aanslagen gekomen. Soms dicht bij huis.
In de NBV staat ook dat je niet bang hoeft te zijn voor ‘de pest die rondwaart
in het donker, of de plaag die toeslaat midden op de dag.’ Sinds de uitbraak
van het coronavirus weten we maar al te goed hoe fysiek bedreigend een
onzichtbaar virus kan voelen.
Hoewel de Psalm hoop biedt en de beelden van geborgenheid prachtig zijn,
schuurt het ook. De psalmdichter voelt zich gedragen en beschermd. Maar
hoe zit het met de tienduizenden die vallen? Ik weet niet of het in deze Psalm
zozeer over deze vraag gaat. Ik denk dat het meer gaat om de ervaring dat je
in je bestaan bedreigd wordt en dat je dan behoefte hebt aan bescherming
en geborgenheid. >
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Zoals in de oude zegenbede van Sint Patrick:
De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur,
wanneer anderen over je vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene je God, vandaag, morgen, al de dage dat je leeft,
in eeuwigheid.
Amen. |
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PSALM 92

MAATSCHAPPIJKRITIEK
Psalm 92 begint met trompetgeschal. De psalmdichter komt woorden tekort
om God te danken. Hij kan zich niet inhouden en zingt uit volle borst over liefde,
trouw, goedheid. Blijkbaar is er een keerpunt geweest. De dichter voelde zich
bedreigd, aangevallen. Misschien waren er mensen die de spot dreven met
hoe de dichter wil leven: wie gelooft er nou in God? Misschien voelde hij zich
godverlaten alleen in de wereld, in de steek gelaten door de maatschappij?
Dan komt die vraag die zo oud is als de mensheid: hoe kan het dat het goed
gaat met mensen die met hun ellebogen werken, waarom hebben brutalen de
halve wereld en trekken mensen die niet zo mondig zijn aan het kortste eind?
Blijkbaar is er iets gebeurd waardoor de dichter zich in staat voelt om het
hoofd te bieden aan alles wat tegenwerkte. Hij weigert zich neer te leggen bij
het gegeven dat slechte mensen beloond worden. Daarmee schuilt in deze
Psalm ook de nodige maatschappijkritiek. Het kan niet zo zijn onrecht overwint. Mensen die goed en rechtvaardig zijn, zullen als ‘grote hoge bomen
vrucht blijven geven, ook als ze oud zijn.’
De verleiding kan groot zijn om iedereen die het niet met je eens is als vijand
van God te bestempelen. Helaas zien we in onze wereld maar al te vaak waar
die gedachtegang toe kan leiden: polarisatie, mensen met een andere mening niet meer serieus nemen of soms nog erger. En dat terwijl deze Psalm
zingt over liefde en trouw, over de schoonheid van muziek, levenskunst, wijsheid. Het is denk ik vooral een Psalm over hoop en hervonden vertrouwen.
Vertrouwen dat het goede overwint, dat onrecht rechtgezet zal worden.
Die hoop is broodnodig in een wereld waar mensen onder de voet worden
gelopen en gemangeld worden in het systeem van bureaucratie, regels en
kromme waarheden.
Waar put jij hoop uit, tegen alle schijn in? |
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PSALM 93

EEN PSALM ALS EEN SCHILDERIJ
Als je deze Psalm leest in de Nieuwe Bijbelvertaling wordt er met
woorden een schilderij geschilderd. Met krachtige halen, zoals een
schilderij van de impressionistische schilder William Turner. Ik zie de
dichter staan op het strand, terwijl de wind raast en de golven beuken. Er zit een soort crescendo in de tekst. De stromen verheffen
hun stem - luid verheffen de stromen hun stem - het geraas van het
weidse water.
In onze taal krijgt de zee vaak een stem. Het water kan kabbelen,
ruisen, suizen, maar ook razen en bulderen. Als ik de Psalm lees,
hoor ik de zee bijna bulderen. Wie wel eens aan het strand is
geweest in een herfststorm weet dat het bulderen van de zee
overweldigend kan klinken. Tegenover de grootsheid van de
natuur - van natuurgeweld - kun je je als mens klein en nietig voelen.
De dichter zoekt naar vaste grond onder de voeten en
naar wat uitstijgt boven het gedonder en geraas. In
alle stelligheden lees ik in deze Psalm ook veel
vragen: Hoe houd ik me staande als golven
me dreigen te overspoelen? Gaat er iets
schuil achter deze aardse wereld? Is
er een ultieme waarheid? Een
oorsprong en een einde? |
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PSALM 94

PSALM 94

ALS JE JE OVERWELDIGT VOELT DOOR AL HET ONRECHT...
De dichter kijkt om zich heen en ziet dat mensen in het nauw komen. Het is
een mens, zoals jij en ik, die de krant openslaat en alleen maar slecht nieuws
leest. Die naar het journaal kijkt en schokkende beelden ziet van hoe zwakkeren in de samenleving verdrukt worden door geld en macht.
In zijn verontwaardiging zoekt de dichter naar oplossingen. Eerst klampt hij
God aan: ‘Doe toch iets, dit kan toch niet!’ God wordt opgeroepen om mensen die maar lopen te brallen en zich op de borst kloppen, een toontje lager
te laten zingen. Vervolgens richt de dichter zich tot degenen die onrecht op
hun geweten hebben: ‘Denk niet dat wat je doet zonder gevolgen is en onopgemerkt zal blijven.’ De dichter hoopt op vergelding. Tegelijkertijd lijkt hij
slechte mensen eens goed door elkaar te willen schudden en roept vertwijfeld uit: ‘Denk toch eens na! Word toch wijs en verstandig.’
Ten slotte kijkt de dichter naar zichzelf. Hoe sta ik tegenover alles wat ik
zie gebeuren en wat mij overkomt? Hoe blijf ik overeind en laat ik me niet
meeslepen door wanhoop en frustratie? Prachtig is het besef dat daagt in
vers 18 in de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
hield uw trouw mij staande, Eeuwige.’ Je ziet de dichter bijna onderuit
gaan. Maar: ‘Als ik bang was en vol zorgen, hebt u mij getroost en blij
gemaakt.’
De oproep om recht te doen, blijft staan. Tegelijkertijd daagt ook het
besef bij de dichter dat je op heel verschillende manieren kunt verhouden tot het onrecht in de wereld om je heen. Gooi je het bijltje erbij
neer, omdat je denkt dat het toch vechten tegen de bierkaai is? Of vind
je de innerlijke kracht om zelf overeind te blijven? |
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PSALM 95

VERTROUWEN VERLIEZEN EN WEER HERVINDEN
Deze Psalm zit vol stijlfiguren en dat is ook niet zo gek, want Psalmen zijn gedichten. Psalmdichters gebruiken klankrijm, ook al is dit in vertalingen meestal
niet meer terug te horen. Wat je nog wel vaak goed ziet, is dat in de Psalmen
zinnen parallel lopen. Dit wordt wel ‘gedachterijm’ genoemd. Bijvoorbeeld
in deze Psalm: ‘Kom, laten we zingen voor de Heer, laten we juichen voor
hem.’ En: ‘Laten we knielen voor de Heer, laten we diep voor hem buigen.’
In dit geval schept de herhaling ruimte voor de dichter om zijn uitbundigheid
en blijdschap nog eens te onderstrepen. In een tijd dat alles snel en to-thepoint moet, kan dat langdradig aanvoelen. Maar wat ik zo mooi vind is dat
de psalmdichters op deze manier kunnen schilderen met woorden. Langzamerhand zie je voor je ogen een plaatje ontstaan, waarvan de contouren
steeds duidelijker worden. Soms door kleine variaties op een thema, soms juist
door tegenstellingen. Dat is bijvoorbeeld goed te horen in vers 4 en 5 in de
Nieuwe Bijbelvertaling:
‘Hij houdt in Zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren Hem toe,
van Hem is de zee, door Hem gemaakt
en ook het droge door Zijn handen gevormd.’
Daarmee omvat de dichter in zijn woorden de hele aarde - en wordt gesuggereerd dat Gods aanwezigheid overal voelbaar is. Overal? De dichter heeft
realiteitszin genoeg om te erkennen dat er tijden zijn van cynisme. Als in een
flashback horen we hoe het volk Israël vluchtte uit Egypte en ronddoolde
in de woestijn, zonder eten en drinken. En hoe de mensen hun vertrouwen
in God kwijtraakten. Tja, vind je het gek? De dichter vertelt niet hoe God en
mensen elkaar weer gevonden hebben. Maar afgaande op de beginwoorden
van de Psalm is dat wel gebeurd: ‘Laten we juichen voor hem, want hij beschermt en hij redt ons.’ |
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PSALM 96

WAT BEZIELT JE?
Net als Psalm 95 is deze Psalm een lofprijzing op God als schepper van de
wereld. Maar de Psalm heeft ook een waarschuwende ondertoon - een aansporing aan de volken om God te erkennen en te eren: ‘De Heer is machtig.
Laat iedereen hem prijzen. Hij heeft meer macht dan goden van andere volken!’ Hoe moet ik dit lezen? Ik kan moeilijk uit de voeten met het adagium
dat iedereen in dezelfde God moet geloven. Zijn andere religies niet goed?
In plaats van een afwijzing van andersgelovigen, lees ik tussen de regels door
ook het verlangen naar een verbondenheid tussen volken en mensen - verbonden door een besef van God. Ik bespeur iets van hoop dat mensen niet
geleid worden door angst, macht of geld als hoogste goed.
Als de psalmdichter mij als lezer aanspoort om eerbied te hebben voor God,
dan schuilt daarin voor mij de vraag: Waar geloof je in? Anders gezegd: Wat
bezielt je, van waaruit leef je? Of is dat om het even, maakt het niet uit?
Wat bezielt mensen als ze gaan rellen, elkaar oproepen
om met wapens anderen te lijf te gaan?
Wat bezielt mensen als ze de moed hebben om in een
vluchtelingenkamp mensen te helpen?
Wat bezielt mensen als ze alles aan de kant zetten voor
geld en economie, hun relaties op het spel zetten en de
menselijke maat uit het oog verliezen?
Wat bezielt mensen als ze onvermoeibaar opkomen voor
de belangen van mensen die in de knel zitten, en niet de
moed te verliezen?
Het doet ertoe door wie of wat je je laat leiden - wat je
bezielt, wie je begeistert - welke geestkracht er in je huist. |
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PSALM 97

ALS JIJ LIEFDE DOET, WORDT HET LICHT GEZAAID
Deze Psalm 97 staat bol van de apocalyptische beelden. Aan de ene kant zijn
er de dreigende donkere wolken, aan de andere kant is er licht voor mensen
die integer en oprecht zijn. De psalmdichter steekt een hart onder de riem
van goede en eerlijke mensen dat ze op het goede spoor zitten. Maar waarom doet hij dat met deze heftige beelden?
Psalmen zijn lyrische teksten waarin alles wordt uitvergroot. Als een toneelspeler die theatrale gebaren maakt, zodat hij ook achter in de zaal goed te
horen en te zien is. En om zo zijn woorden kracht bij te zetten. Misschien ook
omdat natuurkrachten als goden aanbeden werden en de dichter wil zeggen
dat God daarboven staat. Voor God zijn de wereld en de mensen geen speelbal, waarmee gesold kan worden. Als het aan God ligt, valt de wereld niet ten
prooi aan dwaasheid en onrechtvaardigheid, maar wordt het leven bepaald
door wat rechtvaardig en goed is.
Want dat is waar het in deze Psalm om draait. De rode draad in deze Psalm is
rechtvaardigheid. Als je in verschillende vertalingen kijkt, dan zie je dat woorden als recht (masfat) en gerechtigheid (tsadik) zes keer voorkomen. Dat God
mensen recht doet en mensen God recht doen. Op die manier is er een samenhang; een soort wisselwerking tussen hemel en aarde. Tussen de gerechtigheid
van God enerzijds en de trouw van mensen aan God anderzijds. Zo kan er een
vruchtbare kruisbestuiving ontstaan tussen hemelse en aardse krachten, waarin
vuur de aarde niet verschroeit en verteert, maar mensen verlicht en inspireert.
Tegen hen zegt God in de woorden van Huub Oosterhuis bij deze Psalm:
als jij recht betracht, wordt de aarde nieuw
als jij liefde doet, wordt het licht gezaaid
Vrees niet, Ik-met-jou
God is Hij alleen
Vuur gaat voor Hem uit, nieuw licht over de aarde. |
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PSALM 98

HET GOEDE LEVEN
In de joodse traditie was het zingen van hymnen en lofliederen niet alleen
een vorm van musiceren. Het was ook een beeldspraak voor goed leven.
Leven als een loflied voor God. Alles uit het leven halen. Leven dat je het
Leven, God, eer aandoet.
In de Psalmen zijn veel lofliederen te vinden die alle goede dingen van God,
van het leven, bezingen. En het is goed om dat wat het leven glans geeft te
bezingen: liefde, trouw, vrede, vriendschap. Je kan misschien niet de hele
dag zingen en dansen. Maar als liefde voor het leven de drijvende kracht is,
dan leef je het leven zoals het bedoeld is. Waar de liefde ontbreekt, waar God
op afstand wordt gehouden, daar wordt het leven onmenselijk. Dan wordt
het dagelijks leven grauw en grijs.
Ga maar eens op een druilerige grijze dag naar buiten. Kijk om je heen of
je in de natuur nog kleur ziet. Een laat bloeiende roos, een rode hulstbes of
rozenbottel, een wit sneeuwklokje. De kleine lichtpuntjes die in alle grauwheid nog meer kleur krijgen. De ene keer word je getroffen door de kwetsbaarheid, dan weer door de overweldigende krachten in de natuur. Krachten die alleen in poëtische frases van Huub Oosterhuis gevangen kunnen
worden:
‘Nu klinken tonen die nooit eerder klonken
hemelse harpen, bronzen klokken van zon.
Nu zingen ook de wereldzeeën mee,
in alle talen daveren de bergen,
klappen en fluiten rivieren,
trompettert heel de kosmos eensgezind.’
Waar kan jij je over verwonderen? In welke woorden of klanken bezing jij de
eenheid die je kunt voelen met de wereld om je heen? |
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PSALM 99

GOD ALS KONING. WAT WIL DAT ZEGGEN?
‘De Heer is koning.’ Steeds weer klinkt het in deze Psalmen als een soort refrein die daarom ook wel koningsspsalmen worden genoemd. Ze komen uit
de tijd na de Babylonische ballingschap. In de vijfde eeuw voor onze jaartelling was Jeruzalem onder de voet gelopen door de Babyloniërs en was driekwart van de bevolking gedeporteerd. Alleen armen en boeren bleven achter.
In de Joodse traditie leeft dan ook sterk het besef dat je van de een op de
andere dag alles kwijt kan zijn.
Tijdens de ballingschap probeerde het Joodse volk de eigen cultuur, gebruiken en geloof in stand te houden en verlangden mensen terug naar het land
waar ze vandaan kwamen. Uiteindelijk keerden zo’n vijftig jaar later hun kinderen terug. Na een periode van onderdrukking en gebrek aan zelfbeschikking,
voelde dat als een overwinning. Tegen die achtergrond is het niet zo vreemd
dat wordt uitgeroepen: ‘De Heer woont op de berg Sion, hij is machtig.’ En
het is niet een koningschap van angst en beven, maar ‘om uit te roepen het
recht van de zwaksten, om te funderen het recht van de minsten van de
mensen.’
Wij proberen ons vaak op allerlei manieren in te dekken door verzekeringen
af te sluiten en risico’s te vermijden. Maar niet alles valt te voorkomen. Je kunt
opeens ziek worden, een ernstig ongeluk krijgen, of je werk verliezen. Onze
samenleving kan dan een onbarmhartige en onherbergzame plaats zijn. Wat
geeft jou dan houvast?
Volgens de Joodse traditie kan niet van je weggenomen worden wat je bent.
Zolang je weet waarom je leeft en wat de bron is van je eigen bestaan, ben je
in staat om je in alle omstandigheden te weren. Hoe zou de wereld eruit zien
als machthebbers zich zouden laten leiden door recht en gerechtigheid? Is
dat hoe we ‘De Heer is koning’ moeten verstaan? |
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PSALM 100

DANKBAARHEID
Deze Psalm is een lof- en danklied ten voeten uit. Dankbaarheid is een emotie waar we niet altijd goed raad mee weten. Je kunt je tot in je diepste vezels
dankbaar voelen voor het leven. Voor de kleine momenten van geluk, voor
de mensen om je heen. Maar we voelen ons soms wat verlegen met onze
dankbaarheid. In onze geseculariseerde samenleving zijn er weinig gelegenheden die zich lenen om individueel of collectief je dankbaarheid te uiten.
Tot wie moet je je richten en hoe?
De filosoof Paul van Tongeren wijst erop dat wanneer het niet duidelijk is tot
wie we onze dank moeten richten, we niet goed weten wat we ermee aan
moeten. Terwijl er een heleboel dingen in het leven zijn die je toevallen. Die
je niet allemaal op je eigen conto kunt schrijven. Je talenten, de mensen die
je omringen, de mooie dingen die je meemaakt. Zoals de Psalm zegt: ‘God
heeft ons gemaakt, en niet wíj onszelf.’
Volgens Paul van Tongeren schuilt echte, oprechte dankbaarheid in de kunst
van het ontvangen. ‘Alleen wanneer de gave als geschenk ontvangen is, kan
de dank echte dank zijn, anders ontspoort hij.’ Dan wordt het vereffenen van
een schuld of je verlossen van een verplichting. Dat is wat deze Psalm ons
biedt: de kunst om het leven te ontvangen, een antwoord op de levenslessen
die God in het leven mensen leert.
Misschien dat we niet jubelend de tempel binnengaan, maar we kunnen wel
elke dag de tijd nemen om drie dingen op te schrijven die je toe vielen en
waar je dankbaar voor bent. |
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Ik zal mij wachten
stil maken,

in mijn binnenste kamer
PSALM 101

PSALM 101

AFSTEMMEN
Het is alsof we recht in de ziel van David kijken in deze Psalm. David neemt
zich vastberaden voor om een goede leider te zijn, maar vraagt zich ook
enigszins vertwijfeld af hoe. Hoe kan hij de liefde en trouw van God in het
dagelijks leven handen en voeten geven? David hecht vooral aan deugden
als eerlijkheid, oprechtheid. Zijn haren gaan recht overeind staan van gedraai
en sluwheid, liegen en bedriegen.
In deze Psalm zie je heel mooi de driehoeksverhouding tussen de ik-persoon,
God en andere mensen. Die relaties hebben met elkaar te maken en werken
op elkaar in. Zo wordt in de Psalmen voortdurend gezocht naar hoe het individu zich op een goede manier verhoudt tot God en tot andere mensen.
Herken je dat, hoe je voortdurend afstemt op jezelf, op mensen om je heen
en op God? Of op datgene wat uitgaat boven het gekrakeel en gedoe - daar
waar het uiteindelijk om gaat? Wat is voor jou datgene dat jou ten diepste
motiveert en waar je uiteindelijk naar op zoek bent? Dat is een levenslange
zoektocht. En de woorden van Psalm 101 zijn een toepasselijke bede waar je
eigenlijk elke dag wel mee zou kunnen beginnen. |
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PSALM 102

ALS EEN VOGEL IN DE WOESTIJN
De psalmdichters zoeken naar antwoorden op wat ons overkomt, zowel de
goede en mooie, als de nare en erge dingen. In de Psalmen komen alle levensfasen en -vragen voorbij: van diepe ellende tot uitzinnige vreugde en
alles wat daar tussenin zit. Voor elk moment in je leven: als je twijfelt, als je
bang bent, als het je goed gaat en het voelt alsof je vleugels hebt, als je je alleen voelt en het je allemaal te veel wordt.
Zoals in deze klaagpsalm. De zorgen en de stress vragen hun tol. Mentale
problemen vertalen zich in fysieke klachten. Het verdriet en de wanhoop
worden beeldend verwoord: ‘Ik ben alleen als een vogel in de woestijn, als
een uil in een verlaten huis.’ De beelden zijn zo schrijnend dat je
hoopt dat je nooit in de schoenen van de dichter zal staan.
Mij grijpen de woorden naar de keel. Maar halverwege de
Psalm slaat de dichter opeens een heel andere toon aan
en wordt het klagen opeens een lofpsalm. Het is een groot
contrast tussen de eenzaamheid van de dichter die zich
van God en mensen verlaten voelt en het vertrouwen in de
toekomst: ‘Onze kinderen zullen in vrede leven.’
Voelt de dichter in de schijnbaar bodemloze put toch vaste grond onder de voeten? Ziet de dichter omhoogkijkend
toch ergens het licht van de hemel? Is het hoop of is het
de stem van cynisme die hier klinkt? Ja, God, jij leeft voor
eeuwig, je naam zal altijd bestaan, en ach, ik verdor als
gras, maar wat maakt het uit? Wat er precies achter de woorden schuilgaat is moeilijk te achterhalen. Ik denk dat dat misschien
wel bepaald wordt door de context van de lezer, de omstandigheden
waarin je de Psalm leest of hoort.
Wat lees jij tussen de regels? |
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PSALM 103

GEDULDIG EN VOL LIEFDE IS HIJ
‘Bless the Lord my soul, who leads me into life.’ Ik stel me zo voor dat de
woorden in een stille kerk door een solostem worden gezongen. A capella.
Tot wie richt de stem zich? Het is niet, of niet alleen, de ene persoon die tegen
de andere zegt: ‘De Heer vergeeft al mijn zonden, hij geneest mij als ik
ziek ben. De Heer is goed voor mensen zonder macht, hij helpt hen als ze
onderdrukt worden.’ Het is ook - of misschien wel vooral - iemand die zichzelf aanspreekt. ‘Mijn ziel.’ Het zijn woorden van iemand die zichzelf moed
toezingt. Misschien eerst weifelend, maar gaandeweg groeit het vertrouwen
in God èn in zichzelf.
De stem wint aan kracht en langzamerhand mengen zich meer stemmen in
het koor: ‘De Heer is goed, hij vergeeft ons. Geduldig en vol liefde is hij. Hij
wordt niet boos om iedere fout, hij straft ons niet zo streng als wij verdienen.’
De woorden raken me: als ouder verlies ik soms mijn geduld en dan blijft er
zo’n knagend gevoel in mij hangen - de onuitgesproken vraag: wie deed het
nu eigenlijk fout? Mijn kind dat niet naar mij wilde luisteren, of ikzelf die niet
de tijd voelde om naar mijn kind te luisteren?
De Psalm houdt me een spiegel voor en in de spiegel zie ik mezelf niet mooier dan ik ben. Ik ben niet perfect, ik maak fouten. Maar ik zie ook hoe ik mijn
kracht kan hervinden, opnieuw kan beginnen en mee kan zingen. Zing je
mee?
Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte,
en als ik krijsend viel, mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid,
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.
uit: Huub Oosterhuis, Verzameld Liedboek 238. |
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PSALM 104

LUCHT, AARDE, VUUR, WATER EN DE ADEM VAN GOD
In de eerste verzen worden de vier oerelementen genoemd: lucht, aarde,
vuur en water. God beweegt zich op de vleugels van de wind. God stuurt
de vurige bliksem. God heeft de aarde stevig vastgezet en leidt het water in
goede banen. De woorden klinken als een belofte: niet te veel, niet te weinig
water. Geen overstromingen, geen droogte. De Psalm beschrijft een situatie
waarin het leven op aarde in balans is. Waarin de ene soort de andere niet
wegdrukt.
Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze levensstijl te weinig ruimte
laat voor alle leven. De poolkappen smelten, de zeespiegel stijgt, en periodes
van droogte maken het moeilijk om gewassen te verbouwen. Wij hebben
met onze manier van leven de grenzen verlegd. De Psalm laat dan ook de
kwetsbaarheid zien. Het leven is niet maakbaar. De psalmdichter toont in zijn
woorden een besef afhankelijk te zijn van God. ‘Als u hun adem wegneemt,
sterven ze. Maar door uw adem komt alles tot leven.’
Daarmee komt een vijfde element in beeld dat we nodig hebben om echt
te kunnen leven: de levensadem, de adem van God. Noem het geest, geestkracht, inspiratie. De elementen zijn leven brengend, zoals de heilige Franciscus in zijn Zonnelied bezingt: ‘Broeder Wind die de lucht en de wolken
voortdrijft, zuster Water, nuttig en kostbaar, broeder Vuur die vrolijk en onstuimig de nacht verlicht en moeder aarde die ons draagt en voedt.’ We hebben
de elementen nodig om te kunnen leven. Maar wat het leven bezielt, is de
levensadem van God, in het Hebreeuws roeach, die over de aarde gaat. De
geest die onzichtbaar en ongrijpbaar is, maar die zichtbaar en tastbaar wordt
in vrede en liefde, in wat mensen samenbrengt en samen teweegbrengen.
Voel jij hoe de adem van God je kan strelen en vervullen? |
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PSALM 105

WAAR KOM JIJ VANDAAN?
Verhalen over het verleden klinken soms vreemd in de oren. Alsof het stemmen zijn uit een andere wereld. Maar de sporen vanuit het verleden lopen
door tot in het heden. De psalmdichter bezingt de geschiedenis van het volk
van Israël - de sporen die God door de geschiedenis heeft getrokken. Het
vraagt wat Bijbelkennis om de dichter bij te houden, terwijl die met zevenmijlslaarzen door de verhalen gaat. Het is het glorieuze verhaal dat van generatie
op generatie is doorverteld. Het verhaal dat vertelt waar je vandaan komt en
welke weg tot hier heeft geleid. De opeenvolging van gebeurtenissen is niet
onwillekeurig. Kleine toevalligheden kunnen tot ver in de toekomst doorwerken.
Dat zie je bijvoorbeeld ook in het programma Verborgen Verleden, waarin
bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. Het is
niet alleen een reis in het verleden, maar vaak ook een reis in en naar zichzelf: Wie ben ik en waar kom ik vandaan? Wat ook opvalt, is dat de grote gebeurtenissen, zoals die in de geschiedenisboeken verteld worden, vaak van
grote invloed kunnen zijn op het persoonlijk leven van mensen. Net zoals de
gebeurtenissen die de revue passeren in deze Psalm. Wat als je zelf in een situatie zit van hongersnood, wat doe je dan? En stel dat je in Egypte geboren
bent, durf jij dan de woestijn in te trekken op hoop van zegen?
De Psalm vertelt een verhaal van bevrijding uit een situatie van onderdrukking.
Dat was niet alleen daar en toen. Ook nu is er onderdrukking. Ook nu worden
mensen klein gehouden. We hebben nog steeds de verhalen nodig van
hoe mensen bevrijd worden uit een benarde situatie, verhalen
van hoe mensen boven zichzelf uitstijgen. |
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PSALM 106

GRENZELOZE VRIJHEID?
Vrijheid is een groot goed, maar het kan je ook zomaar weer ontglippen. Zoals wanneer je zand in je hand wilt houden. Als je je handen losjes openhoudt,
blijft het zand in de palm van je hand liggen. Maar als je krampachtig van je
hand een vuist maakt, glijdt het tussen je vingers door. Zodra je krampachtig
probeert vrijheid vast te pinnen, raak je het kwijt. Zoals het volk Israël in de
woestijn ook steeds weer ondervond. Jaloezie, onzekerheid en achterdocht
eisten hun tol.
Vrijheid kan je een grenzeloos gevoel geven. Alsof alles mogelijk is. Maar
vrijheid is niet onbegrensd. In de praktijk is niet alles mogelijk en word je begrensd door tijd, geld, sociale verplichtingen en door waar je wel en niet goed
in bent. Maar misschien nog wel belangrijker, mijn vrijheid houdt op waar de
vrijheid van een ander begint. Ik kan dus niet zomaar alles doen en laten waar
ik zin heb, zonder rekening te houden met anderen. Dat is denk ik ook waar
deze Psalm over gaat. Het is een lied over de zoektocht naar vrijheid, de weg
naar het land van belofte, waar ruimte is om te leven, voor iedereen.
Leven met vrijheid is een levenskunst. Het gaat over hoe
je samenleeft met anderen, maar ook hoe je
leeft met jezelf, je verleden en je toekomst.
Je verleden kan je achtervolgen en je belemmeren in wat je nu eigenlijk zou willen doen. Hoe ga je daarmee om?
Blijf je er in hangen of ga je er
doorheen, zoals het volk door de
zee trok? Dat beeld geeft mij moed
en vertrouwen dat de weg naar vrijheid
zich gaandeweg kan openen… |
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Steeds weer is er die

angst

PSALM 107

PSALM 107

PROBLEMEN ZIJN ER NIET OM ONDER DE TAFEL TE VEGEN
Het lijden in de wereld kent vele verschijningsvormen. In deze Psalm gaat
het vooral om het lijden dat mensen anderen of zichzelf aan kunnen doen.
Eerst wordt het vizier gericht op het lijden dat je door anderen kan worden
aangedaan. Of die voortkomen uit een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Huub Oosterhuis dicht in zijn 150 Psalmen vrij:
‘Soms liepen mensen rond in de woestijn, ze vonden nergens een weg, een
stad om in te wonen. Soms zaten mensen vast in een donkere gevangenis,
zij zaten vast met ijzeren kettingen.’ Ook nu raken mensen verdwaald, dolen
door de woestijn, als je gedwongen bent om je huis, je stad, je land te ontvluchten. Ook nu worden mensen gevangen gehouden. Denk aan slachtoffers van onderdrukking of slavernij, mensenhandel, chantage of afpersing.
En er zijn problemen die je als mens zelf opzoekt. ‘Soms werden we gek van
onszelf, doodziek van ons leugenleven.’ Ook nu creëren mensen verwachtingen die niet waar te maken zijn, raken mensen verstrikt, plegen mensen
roofbouw op hun lichaam met drank en drugs. ‘Soms wilden we de zeeën
bevaren, wonderen zien en wij zagen orkanen.’ Dat is voor mij een beeld voor
het nemen van onverantwoorde en misschien wel ondoordachte risico’s.
In deze Psalm krijgt zowel de angst van mensen, als de trouw van God, een
plaats. En tussen de regels door word je als lezer ook geconfronteerd met
je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid, ten opzichte van anderen en van
jezelf. Hoewel de onderstroom in de Psalm steeds weer is dat God mensen
redt en bevrijdt, worden de problemen niet onder tafel geveegd. De teneur is
niet: ‘Even tanden op elkaar, even doorzetten.’ Centraal staat de vraag hoe je
het uithoudt in alle angst en onzekerheid. En daarin ontstaat ruimte voor de
erkenning van angst, pijn en verdriet. Daarin schuilt de hoop. |
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PSALM 108

IK WIL DE ZON WAKKER MAKEN MET MIJN LIED
De woorden van deze Psalm klinken mij in de oren als van een jonge idealist
die zich helemaal overgeeft aan het leven. Die zich vol levenslust ergens in
stort. Als ik deze Psalm lees dan komt bij mij het beeld naar boven van een
wandeling of een fietstocht op een vroege zomerochtend. Als de dag nog
moet beginnen, de wereld ongerept is en de lucht helder. Terwijl je door de
stille straten loopt of fietst langs het water en de weilanden, voel je het bloed
door je aderen stromen. Zo’n dag waarop je het gevoel hebt dat alles gaat
lukken.
Zo’n zelfde gevoel van levenslust en veranderdrang kan ook door je aderen
stromen als je een droom of een ideaal wilt verwezenlijken. Van die dingen
waarvan je weet dat je een lange adem nodig hebt om het voor elkaar te krijgen, maar waarbij je wel staat te popelen om aan de slag te gaan. Zoals Huub
Oosterhuis bij deze Psalm schrijft:
‘Wij gaan iets doen aan de wereld, ademend, zingenderwijze:
dat vijandschap verstomt dat de wapenen zwijgen.’
Wat zo mooi is in deze Psalm is dat zingen en werken aan een betere wereld
met elkaar samenhangen. Door te zingen over je idealen, over wat er nog
niet is, spreken we onze verbeeldingskracht aan. ‘We zingen boven de chaos
uit en we hopen ooit te worden wat wij zingen.’ Door te zingen, te spelen,
net te doen alsof, kunnen dromen werkelijkheid worden. Trekken we een
spoor van een andere nieuwe wereld door deze oude heen. Van de Noordpool tot hier en van hier tot de Zuidpool. Op alle plekken die voor de dichter
van betekenis zijn: Sichem, Sukkot en Gilead.
Met welke plekken heb jij een speciale band en waarvoor wil jij je inzetten? |
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PSALM 109

IN ELKAARS SCHOENEN STAAN
Het lijkt of er in deze Psalm een slachtoffer van shaming aan het woord is.
Iemand die aan de publieke schandpaal wordt genageld. We weten niet wat
er gebeurt is, maar de woorden in de Psalm roepen waarschijnlijk veel herkenning op bij mensen die wel eens (vals) beschuldigd zijn. Blijkbaar is de
psalmdichter van een voetstuk gevallen en zijn mensen uit op wraak.
De dichter citeert de woorden van haat die zijn vijanden over hem uitstorten. De psalmdichter wordt beschuldigd van allerlei misdaden. De mensen
die tegen de ik-persoon zijn, wensen hem allerlei rampen toe. De woorden
lijken rechtstreeks uit een dreigbrief of haatmail te komen. Wat ook pijnlijk in
beeld komt, is dat niet alleen de hoofdpersoon, maar ook mensen dichtbij:
kinderen, ouders, partner, geraakt worden. Het is zo menselijk en het gebeurt
zo vaak. Denk aan collaborateurs die na de Tweede Wereldoorlog aan de
schandpaal werden genageld, of kinderen van NSB’ers die werden aangekeken op het gedrag van hun ouders. Of hoe mensen nu op internet door het
slijk worden gehaald.
De psalmdichter verwoordt gevoelens van wanhoop, pijn, onzekerheid. Hoe
blijf je dan overeind? De dichter lijkt in tweestrijd te verkeren. Alles wat zijn
tegenstanders hem toewensen, wenst hij hen toe. Het is zo herkenbaar. Als
je gepest en getreiterd wordt, hoop je zo dat de pestkoppen een koekje van
eigen deeg krijgen. Is het wraak? Of gaat er nog iets anders achter schuil?
De dichter probeert de mensen die hem dwars zitten niet te haten: ‘Ik ben
goed voor mijn vijanden, ik bid voor hen. Voor mijn goedheid krijg ik ellende terug, als dank voor mijn liefde krijg ik haat.’ In die woorden hoor ik het
verlangen naar verzoening. En dan niet om de lieve vrede, niet vergeten en
vergeten. Er is die sterke behoefte dat je tegenstanders ervaren en voelen wat
jij ervaart. Schuilt daarin niet ook de hoop dat er begrip ontstaat? Dat als je in
de schoenen van de ander staat, je inziet wat je elkaar aandoet? Dat je elkaar
leert verstaan, dat er dingen recht getrokken worden? |
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PSALM 110

IMPERIALISTISCH
Van deze Psalm wordt gezegd dat het gezongen werd bij de inhuldiging van
een koning. De tekst klinkt nogal imperialistisch; alsof de koning zijn rijk moet
uitbreiden en andere volken maar onder de voet moet lopen. Er wordt een
grillig en grimmig beeld geschetst: ‘Op de dag dat de Heer komt, zal hij andere heersers vernietigen. Dan straft hij de volken…. overal op aarde liggen
dode lichamen.’
Is dat het ideaal: een koning aangesteld door God die als alleenheerser alle
andere volken en culturen aan zich onderwerpt? De Psalm komt op mij over
als een schakelmoment tussen verleden en toekomst. Waarin de psalmdichter oude woorden met een visioen voor de toekomst verbindt waarin een koningschap zoals God dat voor ogen ziet, werkelijkheid wordt. In deze Psalm
lijkt het vooral te gaan over het hoe: hoe dat koningschap terrein zal winnen.
En dat is niet makkelijk, dat gaat niet zonder slag of stoot. De maatschappelijke structuren die de één macht geeft ten koste van de ander, zullen niet zomaar losgelaten worden. Maar wat de psalmdichter niet of nauwelijks noemt,
is wat voor soort samenleving God voor ogen staat.
Huub Oosterhuis beschrijft in zijn bewerking van deze Psalm dat ideaal wel:
‘Ooit in mijn Zonnelichtstad zal jij tronen deemoedig
wanneer de laatste vijand neerligt aan je voeten.
Dan zal het eindelijk vrede ‘alles-voor allen’ zijn.
Ik droomde: Hij sprak tot míj, ík was voor eeuwig geboren
om tot zegen te zijn blinden, doven en doden.’
Naar mijn idee maakt Oosterhuis expliciet wat in de
Psalm impliciet blijft. Of lees ik teveel tussen de regels
door en zie en hoor ik dingen die er niet staan?
Wat denk jij? |
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PSALM 111

HET BEGIN VAN WIJSHEID
Het overkomt me nogal eens dat ik mezelf voorbij loop en een domme opmerking plaats. Tenminste, dat vinden anderen dan. Voor je het weet zit je
continu na te denken over wat je wel en niet zegt, en in welk gezelschap. De
Psalm van vandaag weet hoe je wijs kunt worden. Luisteren naar God, staat
er dan. Dat is in deze tijd geen populaire boodschap. God als vertrekpunt van
verstand of wijsheid? We denken eerder het tegendeel. Als je je verstand écht
gebruikt, heb je geen God of geloof nodig. Want God valt niet te bewijzen,
zo is de heersende gedachte. Feiten heb je nodig, en wetenschap. Daar heb
je wat aan. Daar kun je mee rekenen, en op rekenen. Dus wees verstandig en
zet die God van je de deur uit.
Een andere vertaling leest als volgt: ‘Het begin van wijsheid is ontzag voor de
Heer.’ Hier ligt dus de nadruk op het begin. Je moet er volgens deze Psalm
niet vanuit gaan dat je wel kunt aanmodderen zonder God en later nog eens
in kunt stappen. Wellicht krijg je die kans niet. Begin met God, zegt de psalmdichter. Neem Zijn bestaan, wat Hij belangrijk vindt, als uitgangspunt. Dan leer
je anders te kijken. Naar jezelf, naar de fouten die je ongetwijfeld zult maken,
naar anderen, naar de kwetsbare mensen om je heen.
Wijsheid is dus niet een kennisquiz winnen of altijd de juiste dingen zeggen,
zodat mensen je bewonderen. Deze wijsheid van God gaat veel verder dan
jezelf. Wijsheid is de wereld en jezelf bezien door de liefdevolle, genadige
ogen van God. Waarin zie jij jezelf als wijs en verstandig? |
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PSALM 112

DE GULLE GEVER
Een goed mens, een rechtvaardige zou de psalmdichter hem noemen, is een
gulle gever. Geld doet ertoe in deze tijd, maar zeker ook in de tijd waarin deze
Psalm gemaakt werd. Zowel in de islam, het jodendom als het christendom
speelt geld en bezit een belangrijke rol. Je hoeft je dus niet te onthechten van
alle materiële zaken, zoals in diverse Oosterse filosofieën. In de Bijbel wordt
geld en bezit gezien als een zegen van God. Een zegen om van te genieten,
maar ook van uit te delen. Het is immers niet van jou, al dat geld, al dat bezit,
maar het is van God. Jij leent het en gebruikt het om het goede te doen.
De gulle gever uit deze Psalm is dan ook geen royale jongen die hier en daar
een dikke fooi weggeeft. Nee, het is een rechtvaardige. Zolang er nog mensen wegkwijnen van de honger, zolang er nog mensen geen dak boven hun
hoofd hebben, zolang er nog mensen zijn die iedere nacht slecht slapen
door geldzorgen; zolang zijn er nog mensen nodig die geven om niet. Wij
kunnen bidden voor een rechtvaardige verdeling, of we kunnen kijken wat
we hebben en ons afvragen wat we daarvan echt nodig hebben. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jezus zelf zou een rijke jongeman later vragen
om alles op te geven. Dat wilde de jongen niet, want hij had zoveel. Teveel.
Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te
kruipen, zegt Jezus dan met die typische Joodse humor van
Hem.
Heb je ooit stilgestaan bij hoe gul God is voor
de mensen? En waar en hoe zie je dat in
je eigen leven? |
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PSALM 113

HALLELUJAH
Merk je het? Naarmate de Psalmen verstrijken verandert de toon ervan. Met
deze 113e Psalm komen we in de zogenaamde Halleel-Psalmen. Dit zijn jubelpsalmen, vooral gezongen en gereciteerd op de grote Joodse feestdagen. ‘Ja’ staat dan voor de eerste lettergreep van de Gods naam, en ‘Hallelu’
betekent Looft. Loof de Heer, loof de Eeuwige, de Ene.
Waarom zou je de Heer loven? Waarom ben je God jouw dank verschuldigd?
Waarom moet je Hem ophemelen? Kan God soms niet zonder onze dankbaarheid, onze eerbied? Ja, dat kan Hij prima. Maar wij niet. Dankbaarheid
uiten, maakt dankbaar. Dat is een vrij bekend fenomeen. Wie dankbaar is voor
wat hij of zij heeft, staat anders in het leven. Is een aangenamer mens.
We kennen ze allemaal; de mensen voor wie het nooit genoeg is.
De klagers, de mensen die blijven zeuren. Ze zijn niet makkelijk in
de omgang, ook al hebben ze vaak het recht aan hun zijde, want
er is veel om over te klagen. Maar van dat klagen word je niet
gelukkiger. Oefen jezelf in de dankbaarheid, zegt deze Psalm, en
krijg oog voor mensen die niets hebben. ‘Zwervers krijgen een
huis’, zegt de Psalm, ‘moeders zonder kinderen krijgen een groot
gezin.’ In dit leven, of het volgende. Dat het zo mag zijn. Ook
voor de hoop alleen al, kun je God danken. |
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PSALM 114

EEN STROMENDE BRON
‘Van rotsen maakt hij een rivier, van stenen maakt hij een stromende bron’,
zegt deze Psalm. En verder gaat het vandaag over de exodus. De trek uit
Egypte. Voor de oude Joden was Egypte het angstland: daar zaten je voorouders gevangen, daar moesten ze slavenarbeid verrichten. Daar had je als
gelovige Jood niets te zoeken.
Altijd weer in de Joodse geschiedenis waren er angstlanden; landen die erop
uit waren hen te vernietigen. Babel, nazi-Duitsland en Iran vandaag de dag.
Israël staat in de Bijbel niet voor het beste land, maar wel voor het eerste. Zij
gaan ons voor, in alles. Zij gaan de gelovigen voor in hun omgang met God,
met vallen en opstaan. In het kielzog van Israël zijn er tal van andere volken
op de wereld die vervolgd en bedreigd worden, op wat voor manier dan ook.
De zwarte bevolking in Amerika, de Oeigoeren, de Koerden, de Indianen van
het regenwoud. Het is van alle tijden.
Maar er is hoop, zo leert deze Psalm. ‘Zee, waarom ben je
gevlucht?’ De zee staat in de Bijbel altijd voor de dood en
ellende. Maar het mooie is; die zee wijkt dus. Hij gaat gewoon voor je opzij. Na de doortocht door de zee is er de
woestijn, en daar is weer water. Maar nu is het anders. Het is
niet bedreigend, maar dorstlessend, levengevend water. Dát
is het wonder van de uittocht van Israël: het was een barre
tocht, met veel ellende en tegenslag, maar telkens weer, als
de nood het hoogst was, bleken ze niet alleen te staan. En
was er Iemand die hen hielp en hen uitleidde.
Herken je dit? Wanneer ben jij gered, door God of door anderen? |
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PSALM 115

DOOF EN BLIND
Er zijn mensen die met een handicap door het leven moeten. Daar heb je 24
uur per dag, elke week van het jaar, mee te maken. Er is geen ontsnappen
aan. En ook al willen we het niet, altijd blijft er een soort grens tussen wij en
zij. Het leven lijkt in onze samenleving soms zó ingericht voor de succesverhalen, voor de jonge, gezonde, hoogopgeleide mensen. Daar kun je kwaad
om worden.
Nog erger is het gesteld met de goden in deze Psalm. Blind zijn ze. En doof. Ook
wij hebben talloze goden in ons leven: techniek, gezondheid, geld, wapens.
Vaak verafgoden we ze en hangen we ons hele leven eraan op. Maar aan het
eind van dat leven blijkt het vaak juist te gaan om mensen, om die ander, om
je man of vrouw, om je kinderen.
Tegenover de blinde en dove goden plaatst de psalmist Zijn
God. Deze God denkt aan ons. Hij geeft ons geluk
en vrede. God blijkt altijd in relatie te staan.
Het gaat God niet om
God, maar om wat
Hij te delen heeft. Daarom al maakte Hij mensen
in het allereerste begin: om
Zijn liefde aan uit te delen. Om
van te genieten, om mee in relatie te staan. Deze God hoort wel,
ziet wel, spreekt wel. Hoe dan?
Kijk om je heen. Kijk om je heen
en luister, Zijn stem zal ook vandaag ongetwijfeld ergens te horen zijn. |
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PSALM 116

130 KM/U
Ben je ooit in een land met woestijnen of droge vlaktes geweest? Ik trok een
keer een dag door de woestijn in Egypte. Naast een krankzinnige hoeveelheid zwerfafval viel me nog wat anders op. Een droog gebied bestaat niet
alleen uit zand, maar uit stenen. Veel stenen, in allerlei soorten en maten.
In Israël schijnt dat niet anders te zijn. Daar komt ‘een steen des aanstoots’
vandaan. Zelfs op begaanbare wegen is het oppassen geblazen. Voor je het
weet, struikel je over een steen of een rotsblok. Het beloofde land is een land
bezaaid met stenen en rotsen.
Soms lijkt je leven ook op een weg vol stenen en rotsblokken. Om je heen
is het droog en dor, en je moet heel geconcentreerd zijn op de weg voor
je. En als de weg gaat stijgen, heb je helemaal geen houvast meer. Het ene moment denk je dat je vaste grond onder de
voeten hebt, het volgende moment glij je
weg over het puin. Misschien loopt jouw
weg ook zo, en bevindt jouw leven zich
ook op de helling. Misschien heb je niet
het gevoel ook maar iets vooruit te komen.
‘Ik hoor bij de Heer’, zegt de Psalm. ‘Ik ben
zijn dienaar. Hij heeft me bevrijd.’ Geloven in God zorgt niet voor een glad, geasfalteerd wegdek waar je met 130 km/u
overheen raast. Geloven in God maakt
je leven niet makkelijker. Maar je gaat je
weg niet alleen. En wanneer je valt - en
vallen zul je - helpt Hij je overeind. |
147

PSALM 117

WEINIG WOORDEN
Dit is de kortste Psalm in de hele Bijbel. Het werd vroeger de ‘hooipsalm’ genoemd, stammend uit een tijd dat Nederland nog voornamelijk uit boerderijen en akkers bestond. Deze Psalm las je als het hoogzomer was; de tijd om
te hooien en de gewassen binnen te halen. Hard werken, vroeg beginnen,
laat naar bed. En de volgende dag weer. Dan las je aan tafel de kortste Psalm
die je kon vinden: Psalm 117. En na het hallelujah gelijk weer het land op.
Wat wordt er in deze kleine Psalm zo krachtig gezegd? Dat alle volken de liefde en de trouw van onze God moeten loven. Eén grote, blije, internationale
familie. Zou dat niet mooi zijn? Ik hoor je al sputteren. We geloven niet eens
in dezelfde God. We hebben Allah en Boeddha en dan zijn er nog hindoes
en mensen die überhaupt niets geloven. En toch geloven wij als kerk dat er
maar één God is, en dat deze God alle mensen gemaakt heeft. En deze God
heeft een simpele maar mysterieuze naam: ‘Ik zal er zijn.’ Van die liefdevolle
draagkracht, van die overstelpende trouw, daar hebben de volken eigenlijk
geen idee van. En wij ook niet.
Soms wordt iets zó groot dat je het klein moet maken. En de meest belangrijke dingen zijn vaak het moeilijkst onder woorden te brengen. Daarom zegt
deze korte Psalm toch heel veel. Net als het gedicht van Judith Herzberg
over de kracht van weinig woorden. Heel weinig woorden.
Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen. |
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PSALM 118

WAT IS MACHT?
Wat is dat eigenlijk: macht? De president van Amerika die heeft macht. Toch?
Een chirurg die een operatie uitvoert heeft macht. Een generaal van een leger die heeft in het heetst van de strijd ook macht. Duidelijk toch? Of is er wat
anders aan de hand? In alle voorbeelden wordt macht vooral gegeven: door
de kiezers, door het vertrouwen van een patiënt, door wapens en soldaten.
Macht wordt je gegeven. Het valt niet te grijpen. Als je dat wel doet, gaat het
onherroepelijk fout. De farao’s van Egypte, de Nero’s, de Hitlers en de Stalins
van deze wereld zijn daarvan een goed voorbeeld. Zij verwarren macht met
kracht. Ze willen in alles krachtig zijn, vooral niet zwak. Want zwak kan niet
machtig zijn toch? Een zwerver aan de kant van de straat heeft geen macht,
toch? Geen bezit, geen geld, geen macht. Dat denken we. Maar een zwerver
kan ontroeren en je in het hart raken. En dus oefent de zwerver macht uit.
Subtiel, maar toch.
Maar ik hoor je denken: de Hitlers en de Stalins maken slachtoffers. Ook vandaag. Deze Psalm schrijft erover. ‘Veel vijanden omsingelden mij, ze vielen
me aan als boze bijen,’ zo staat er. Maar de Psalm spreekt niet alleen mee, de
Psalm spreekt ook tegen. ‘Niet doen’, is het advies. Doe er niet aan mee. Wij
maken hen alleen maar machtiger met onze bewondering, met onze angst,
met onze stille instemming. Vertrouw ze niet, zegt de dichter. Vertrouw op
God, niet op mensen. Wat hij je geeft, kan geen mens je schenken. |
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PSALM 119

PSALM 119

EEN LANGE PSALM VOOR EEN HEEL LEVEN
De langste Psalm is deze 119e met 176 verzen in de Bijbelvertaling die we hier
gebruiken. Dat kan afschrikwekkend werken, maar de Psalm zit opvallend
kunstig in elkaar. Er zijn net zoveel strofen als er letters zijn in het Hebreeuwse alfabet. Elke strofe begint met een volgende letter. En elke regel van zo’n
strofe begint met die letter. Denk een beetje aan de beginregels van het
Wilhelmus, dan lees je ook ‘Willem van Nassov.’ In de Hebreeuwse Bijbel zie
je dit heel mooi, alsof de dichter dacht: het oog wil ik ook wat. En de Psalm
gaat ook over regels en wetten, dus misschien wordt dit bedoeld met ‘de
schoonheid van uw wet’?
‘Heer, ik wil u danken’, zegt de Psalm, ‘leer mij wat er in uw wetten staat.’ Wij
denken bij de wet gelijk aan het Wetboek van Strafrecht. Daar moet je ver van
blijven, zo is de heersende gedachte. Wie wordt daar nou vrolijk van? Maar
het Hebreeuwse woord voor ‘wet’ is Thora. Dat kun je als wet vertalen, maar
ook als verbond, of onderwijzing. Dan wordt de wet eerder een gids dan een
politieagent. Denk aan de Thora in de Bijbel, daarmee worden de eerste vijf
boeken van Mozes bedoeld uit de Bijbel. Tuurlijk, daar staan de Tien Geboden
in, en nog tal van andere wetten en regels. Maar ook zo veel meer. Zo veel
verhalen over God en mensen, over uittocht en bevrijding, over het leven
zelf. Daarom is dit misschien wel de langste Psalm. Want Gods wet, Zijn verbond, gaat een leven lang mee. |
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PSALM 120

WE WACHTEN AL ZO LANG
De Halleel-Psalmen vol Halleluja’s liggen achter ons. We gaan weer een stap
verder en komen in de Psalmen aan bij de pelgrimsliederen. Vroeger trok
men, vaak letterlijk want bovenop een berg, op naar Jeruzalem. Vanuit het
hele land reisde men naar deze stad van God, naar de tempel. En wanneer
je bij die tempel kwam, moest je ook nog eens de trappen op. Omhoog dus.
Niet alleen fysiek, maar ook met je gemoedstoestand. Het is een pelgrimage. Geen roadtrip of een halve marathon. Je hebt hier écht iets om naar uit
te kijken. Je gaat God Zelf ontmoeten. Dát is pelgrimeren. Door te lopen, te
bewegen, beweegt ook je binnenste naar God. Lichaam en geest horen bij
elkaar.
‘Te lang al woont mijn ziel bij mensen die vrede haten,’ zegt de dichter in
deze Psalm. Wie reist of loopt en wandelt beleeft de tijd anders. Vaak vinden we iets te lang duren: verveling bijvoorbeeld, het wachten op de trein of
bus, wachten tot je aan de beurt bent. Of iets duurt naar onze mening juist
te kort. Dat kan ook. Als iets leuk is, zoals een vakantie bijvoorbeeld. Of het
leven zelf, als je oud en grijs bent. ‘Het is zo snel gegaan’, hoor je dan. Deze
psalmdichter verlangt naar vrede, het duurt allemaal veel te lang voordat God
ingrijpt. En inderdaad: God lijkt wel heel erg veel geduld te hebben met deze
wereld. Waarom eigenlijk? Geeft Hij ons een nieuwe kans, om het zelf anders
te doen, om Hem te leren kennen? Maar we wachten al zo lang.
Waar wacht jij op, op dit moment? En welke rol speelt God daarin? |
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PSALM 121

GERESERVEERD
Ook deze Psalm doet het altijd goed op ansichtkaarten en op sociale media.
Hier heb je wat aan, want wees eerlijk: iedereen heeft weleens last van hoge
bergen. Dan denken wij aan een fraai berglandschap in de Zwitserse Alpen,
maar daar heeft de gemiddelde woestijnbewoner uit de tijd van de Bijbel
geen boodschap aan. Bergen waren verlaten en woeste gebieden waar niks
groeide, niemand leefde en waar volop gevaar was. Dus stel: je bent daar en
de nacht valt in, dan wil je wel bidden.
‘De Heer zal je steeds beschermen,’ is dan het geruststellende antwoord van
de psalmist. In oude vertalingen staat: ‘De Heer zal mij bewaren.’ Bewaren?
Zoals een duur horloge in een kluis? Het Hebreeuwse woord voor ‘bewaren’
zie je in Israël nog terug op tafeltjes in een restaurant. Het betekent: gereserveerd. Dat is nu precies wat de dichter over God wil zeggen. Hij bewaart je
leven. Hij reserveert je. En dat doet Hij een heel leven lang. Van de wieg tot
het graf, staat er in feite.
Dat God mensen reserveert, zie je de hele Bijbel door. Altijd is er een
belofte, een reservering van God voor wie dat maar wil
accepteren. Dat schept ook verplichtingen.
Wanneer er voor jou een tafel gereserveerd wordt, moet je wel komen
opdagen. Je moet het wel benutten,
anders had de eigenaar het ook aan
iemand anders kunnen geven, die ook
graag wil. Een reservering vraagt dus
om een reactie. Maar het is en blijft een
mooie gedachte: Je bent het waard om
gereserveerd te zijn. |
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PSALM 122

FEESTJE?
Je hebt ze wel eens: mensen die last hebben van kerkklokken. Of die zich
op vakantie storen aan een minaret die te vroeg oproept tot gebed. ‘Die takke-herrie! Kan dat niet minder?’ En voor je het weet, krijg je gedoe over de
rol van religie in het publieke domein en geloof achter de voordeur, etc. Ook
voor gelovigen zelf is kerkgang allang niet meer vanzelfsprekend: de lege
kerkbanken geven te denken wat dat betreft.
Zo niet in deze Psalm. ‘Ik was heel blij toen mijn vrienden me vroegen: Ga je
mee naar het huis van de Heer?’ Kom daar maar eens om op zondagmorgen
aan de ontbijttafel. Nu gaat het hier over een pelgrimsreis, niet over een wekelijkse kerkdienst. Een pelgrimstocht naar Jeruzalem ondernam je maar een
paar keer per jaar. Met Pesach, met Grote Verzoendag, dat soort hoogtijdagen. En als je dan in Jeruzalem kwam, was het groot feest. De straten waren
versierd, er waren duizenden mensen, en overal eten en drinken. Valt er nog
wat te vieren in de kerken vandaag? Hebben wij een blij geloof? Of zijn we
alleen blij als we onszelf blij voelen?
Godsdienst, een kerkdienst; het wordt steeds meer psychologie. Een oppepper om de week weer door te komen. Of een spiegel voor je eigen gemoedsrust. Dat lijkt waardevol, maar het is het toch niet. Godsdienst is in de eerste
plaats eredienst. Je gaat niet voor jezelf, je gaat voor God. En die God is je
eerbied waard. Al is het maar om wat Hij in het verleden voor jou én voor anderen heeft gedaan. Maar zo kijken we er helaas allang niet meer naar. Toch
hoop ik dat we de zondag weer iets meer gaan zien als een pelgrimage. Als
een tocht ergens heen, náár Iemand. Dat is wel een feestje waard, toch? |
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PSALM 123

GELOVEN IS GEHOORZAMEN
Het gaat over slaven en slavinnen, een heet hangijzer. Moeten we wel excuses
maken of niet? Komen er rechtszaken? Kan de Gouden Koets nou wel of niet?
En al die geroofde kunst in het Rijksmuseum? Een mens kan geen bezit zijn,
want een mens is geen ding, geen handelswaar. Dat is de heersende gedachte, en terecht. En deze Psalm relateert geloven in God aan een slaaf die
wacht op een bevel van zijn meester. Schande! We laten ons toch zeker niet
dwingen? God is toch je vriend, niet je meester?
Geloven staat in de Bijbel gelijk aan gehoorzaamheid. Ongeloof is bij God altijd ongehoorzaam zijn. Dat vinden we gek tegenwoordig. Want wij verstaan
geloof vooral als iets tussen de oren, of iets dat je moet voelen. ‘Ik voel zo
weinig van God’, hoor je dan. Dat is vrij modern gedacht. Nergens in de Bijbel
staat dat je God moet voelen als een emotie. En dus toch maar die enigszins
afschrikwekkende gedachte: God is een God die gehoorzaamheid vraagt.
‘Zoals een slaaf wacht op het bevel van zijn meester, zo wachten wij op een
teken van uw liefde,’ dicht de Psalm. God is hier geen strenge meester, maar
juist een goede. Iemand die bevrijdt. En aan het eind toch ook weer een aanklacht tegen die slechte meesters. Tegen al die mensen met een grote bek:
‘Onze onderdrukkers beledigen ons, ze lachen om onze pijn. Het is bijna niet
te verdragen.’ God maakt geen slaven, God maakt vrij. |
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PSALM 124

TERUGKIJKEN
Eben Haëzer. Misschien heb je het weleens zien staan op een naambordje.
Heel wat kerken en huizen heten zo. ‘Tot hier heeft de Heer ons geholpen,’
betekent het en het staat in het Oude Testament. Tot hier dus. Van wat er nog
moet komen, ben je nog niet zo zeker. Dus niet altijd? Misschien wel. Maar
wie achterom kijkt, kan het onderzoeken. Geschiedenis ligt vast, de feiten zijn
controleerbaar. Maar heel vaak richten we ons op wat God nog gaat doen,
wat Hij allemaal nog voor ons moét doen. Achterom kijken doen we zelden.
‘De Heer heeft ons geholpen,’ dicht de Psalm. Want anders waren we vernietigd, anders waren we overwonnen, anders waren we verslagen. ‘Maar de
Heer heeft ons geholpen toen vijanden ons aanvielen,’ staat er. Dat is het refrein. En een refrein wordt herhaald, zodat je het gaat onthouden en je eigen
kunt maken. Dat is ook in deze Psalm niet vanzelfsprekend. Het zijn geen heilige boontjes daar in de Bijbel. De Psalm spreekt over oorlogen en strijd. Als je
dan wint, dan heb je nogal snel de neiging om dat aan jezelf toe te schrijven.
‘Ik deed het toch maar, ik vocht wel mee, ik was toch een belangrijk onderdeel, een onmisbaar radertje.’ Vergelijk het met het Nederlands elftal. We
zeggen: ‘Wij hebben gewonnen,’ maar: ‘zij hebben verloren.’
We maken onszelf wijs dat we tot heel wat in staat zijn.
Zoek daarin een middenweg. Je hoeft jezelf ook niet weg
te cijferen, God wil immers ook in jou en door jou heen
werken en zichtbaar zijn. Maar juist de mensen die het
meest voor anderen klaarstaan, zeggen heel vaak: ‘Ik
heb er de kracht voor gekregen, ik kan het niet vanuit
mezelf.’ Inderdaad: de Heer wil ons helpen. Ik blijf het
herhalen. |
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PSALM 125

DE BERGEN RONDOM JERUZALEM
In Jeruzalem stond de tempel, de woonplaats van God onder de mensen.
Daar moest je naar toe, daar wilde je zijn. De pelgrimage stond voor het leven zelf: een gevaarlijke, eenzame reis, maar met een helder doel voor ogen.
‘De Heer beschermt zijn volk altijd, zoals de bergen Jeruzalem beschermen.’
Nu even een lesje topografie. Jeruzalem ligt op een berg, de berg Sion. Maar
welke bergen zijn er dan nog meer? De Psalm spreekt namelijk in meervoud.
De meest opvallende is ongetwijfeld de Olijfberg. Die zie je al vanaf het tempelplein in het hart van de oude stad. Met die Olijfberg is iets bijzonders aan
de hand. Gelovige Joden verwachten dat op die berg de beloofde Messias de
stad zal binnentrekken. De berg ligt aan de oostkant van de stad. Inderdaad,
de kant waar de zon opkomt. Van die kant wordt het licht. De Olijfberg grenst
pal aan de berg Sion, de tempelberg zogezegd. En alleen een kleine beek, de
Kidron, maakt een scheiding tussen die twee. Over die beek trok Jezus na het
laatste avondmaal met Zijn leerlingen op de avond voor Zijn dood.
Hij ging de helling op naar Getsemane. En het gebed van deze 125e Psalm
werd ook het gebed van Jezus. ‘Laat iedereen die kwaad doet verdwijnen.
Maar jaag slechte mensen weg. Heer, geef vrede aan Israël.’ Jezus was een
rabbi, een kenner van de Schriften. Hij moet deze Psalm gekend hebben. Zou
Hij eraan gedacht hebben, daar en toen? Dat is heel goed mogelijk. Hij leefde
vanuit de Psalmen. Hij eindigde er de dag mee, en Hij stond er weer mee op.
Drie dagen later. En de dood was niet meer. |
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PSALM 126

VERRASSING
Met de vertaling: ‘Mensen die nu huilend zaaien, zullen juichen bij de oogst,’
kan ik niet zo goed uit de voeten. Je kunt de Bijbel ook té simpel weergeven.
Zo kan het ook in een andere vertaling: ‘Wat men hier nu met tranen zaait,
wordt eenmaal met gejuich gemaaid, wie het zaad draagt dat hij zaaien zal,
gaat wenend voort en draagt het al, maar bij het feest der eerstelingen, zal hij
verheugd het oogstlied zingen. Dan keert hij terug te goeder uur, en draagt
zijn schoven in de schuur.’ Kijk, daar zit muziek in en zo hoort het ook bij
deze Psalm. Vertrekken met verdriet, arriveren in vreugde.
Deze Psalm gaat natuurlijk over de ballingschap van het volk van Israël in Babel. Werd toen het hele volk weggevoerd het land uit? Nee, niet allemaal. Wél
de elite, de leiders, de mensen van de overheid, de religieuze leiders
ook. De soldaten en de jonge mannen. Die gingen in ballingschap. En
daar bleef men jarenlang tot het Babylonische rijk door de Perzen werd
verslagen. De Perzische vorst Xerxes liet de Joden toen terugkeren, vooral ook om de macht en de zeggingskracht van de Babyloniërs over de
Joden te breken. Dus dan toch, die ommekeer. Wat met tranen begon,
krijgt een finish in vreugde. Ze komen weer thuis.
Is dit ‘eind goed, al goed’? Alsof na elke nacht, hoe duister ook, toch de
dag weer begint? Nee, het gaat verder dan dat. Hier in deze Psalm hoor je de
verbazing, de verrassing. Dit had men niet verwacht. ‘Toen we gingen, moesten we alles loslaten, zoals een boer die het zaad uit zijn handen laat glippen.
Maar nu we terugkeren, komen we handen te kort om de schoven vast te
houden.’ Dat is wat je noemt overvloed.
Op welk moment in je leven ben jij verrast door de overvloed van God? |

158

PSALM 127

SLAAP ER EEN NACHTJE OVER
‘Ook al doe je je best, als de Heer niet helpt, kun je er net zo goed gelijk mee
ophouden.’ Daar ben je dan mooi klaar mee. ‘Je kunt wel werken van vroeg
tot laat, maar dat heeft geen zin, want de Heer zorgt voor je. Je hoeft er niets
voor te doen.’ Dat is heerlijk! In de oude vertalingen lees je: ‘God geeft het
zijn geliefden in de slaap.’ Dat hebben ze hier dus vertaald met: ‘Je hoeft niets
te doen.’ Maar slapen is toch wat anders. Heel veel politici vragen hun belangrijkste adviezen aan hun kussen. ‘Ik slaap er nog een nachtje over’, hoor
je nog weleens. Even afstand nemen, uitrusten en de situatie nog eens goed
bekijken.
Maar tegenwoordig moet alles snel. Een appje of een mail? Die moet je het
liefst gelijk beantwoorden, is tegenwoordig de verwachting. Ik raad je aan
daar niet in mee te gaan. Bouw ruimte in en tijd, om dingen te beleven en te
doorleven. Neem niet te gauw een beslissing. Reageer niet te snel. In die afstand kan God spreken en werken, zegt de psalmist. En dan kom je erachter
dat je niet alleen staat. God zorgt voor je.
Nog een andere vertaling leest: ‘Hij geeft Zijn geliefden de slaap.’ Dat is ook
mooi. Slaap als een goede gave van God. Mensen met gebroken nachten
weten van de eenzaamheid, de uren wakker liggen en staren naar het plafond. Niet de slaap kunnen vatten is vreselijk. Want de rekening wordt ook
overdag betaald. Goede slaap is een zegen. Vraag er vandaag nog om. |
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PSALM 128

GELOOF IS GEEN WISKUNDE
Kinderen worden hier gezien als een zegen van God. Kinderen
waren in het oude Israël letterlijk van levensbelang. Je kinderen
zorgden voor je familielijn en familie was in die tijd veel belangrijker dan nu. Een pensioenfonds of een uitkering had je in die
tijd nog niet. Dus je was voor je levensonderhoud afhankelijk
van je kinderen. Vooral als je oud en bejaard was. Hoe meer kinderen je had, hoe zekerder en veiliger je situatie was.
Dat is leuk en aardig, maar wat als je geen kinderen
kan krijgen? Als je noodgedwongen kinderloos bent,
wat moet je dan? Psalmen als deze komen dan keihard
binnen, en je leest gauw verder. ‘Het zal je goed gaan,
je zult in alles gelukkig zijn,’ dicht de Psalm. Een levenspartner, veel kinderen, voorspoed en geluk. Ik zie het vaak
niet terug in de wereld om me heen. Ook niet bij mensen
die een groot geloof hebben in God. En mensen die dit allemaal wél hebben, relateren dat dan weer vaak aan zichzelf.
En niet aan de zegen van een hogere macht. Geloof is geen automaat, geloof is geen wiskunde. Het is af en toe totaal onlogisch. Zie het dan
maar eens vol te houden.
Opeens denk ik aan Jezus. Die moet deze Psalm ook hebben gelezen. Wat
zal Hij gedacht hebben bij deze woorden? Jezus had geen vrouw. Jezus had
geen dozijn kinderen aan Zijn keukentafel. Hij had vrienden, maar op het eind
zelfs dat niet. Hij had geen kind, maar was er één. Een kind van Zijn vader.
Daar leefde Hij uit. Daar vertrouwde Hij op. En het bleek genoeg te zijn. Niet
alleen voor Zijn eigen leven, maar ook voor dat van miljoenen anderen. |
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PSALM 129

BEVOCHTEN, MAAR NIET GEBROKEN
Het lijkt wel het plot van een gemiddelde Hollywood-film. De underdog, de
man van wie je het niet verwacht, de persoon die zoveel tegenslag ondervindt, gaat er uiteindelijk met de buit vandoor en vindt het ware geluk. ‘We
zijn zwaar onderdrukt,’ zegt deze Psalm dan, ‘we moesten veel lijden.’ Die
mensen ken je vast wel. Mensen bij wie het lijkt of het ongeluk aan hun kont
kleeft. De pechvogels, de mensen die in zeven sloten tegelijk lopen. Is het
pech? Onkunde? Een slechte jeugd? Of is het een soort noodlot? Je kunt er
moeilijk een vinger achter krijgen. De vraag is of een antwoord op dit soort
vragen je ook wezenlijk verder helpt.
De Bijbel trekt dit soort verhalen altijd breder. Kijk niet naar
het individu, maar naar een gemeenschap. Israël kan meepraten over onderdrukking, lijden en vervolging. Dat begint al in
Egypte met de slavernij. Daar worden de mensen al afgebeuld
en kinderen vermoord. Het eindigt via de Babylonische ballingschap, de verstrooiing na de Romeinse overheersing en
via de gaskamers van nazi-Duitsland, tot de haat van Arabische
landen vandaag de dag. Israël is nooit vanzelfsprekend geweest.
Het moest altijd zijn leven, zijn bestaan, bevechten. Maar het
volk bestaat nog. Het is niet gebroken. Of zoals de Psalm zegt:
‘De vijanden van Sion zullen verdwijnen, ze worden weggejaagd en zullen niet langer bestaan.’
Maak jezelf niet wijs dat je altijd slachtoffer blijft. Vergeten kun je de dingen
van vroeger niet, maar laat het niet je leven bepalen. In die zin kan God een
uitkomst zijn. Hij ziet je, Hij kent je, Hij weet wat je is overkomen en Hij rekent
je niets aan. Probeer het en zie dat het de toekomst opent. |
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PSALM 130

WACHTEN, WACHTEN, WACHTEN...
Stel je het voor: eeuwen terug, op de stadsmuren. Het is nacht en pikkedonker. Tegenwoordig is alles fel verlicht: de wegen, de huizen, de lege kantoorpanden. Zelfs zoveel dat we spreken van lichtvervuiling. Maar vroeger niet.
Als nachtwaker zag je amper waar je liep, laat staan wat er in de duisternis
buiten de stad allemaal rond sloop. Schoot iemand een pijl op je af? Dat zag
je nooit aankomen. Je moest heel geconcentreerd zijn, daar in het donker.
Dan duren de uren lang. Waar blijft die verrekte zon? Wordt het al licht?
Het licht staat niet alleen voor een nieuwe dag, of een nieuwe datum op de
kalender. Het staat voor veel meer, voor veiligheid, rust, helderheid. Daarom
staat er ook een haan op een kerktoren. Er komt een nieuwe dag aan; altijd
weer, en uiteindelijk komt er een ochtend zonder einde. De zon gaat nooit
meer onder. Dat noemt de Bijbel het Koninkrijk van God. Het vrederijk waar
het altijd licht is. Hemel, paradijs, noem het wat je wilt.
‘Ik verlang naar de Heer, ik wacht op hem’, zegt de Psalm. Dat is een waar
woord. Geloven in God is vooral: wachten. Wachten op God, wachten op
betere tijden. Daar zijn we niet goed in vandaag de dag. Het moet nu. Geduld en afwachten is voor weinig mensen weggelegd. Je moet assertief zijn,
brutaal, proactief en meer van dat soort management taal. Maar niet in de
Bijbel. Daar gaat het vooral om mensen die wachten, afwachten, soms wel
jarenlang. Dat heet dan vertrouwen. Want al die wachtende mensen weten:
beloofd is beloofd. En Gods beloften die verdwijnen niet. |
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Zoals een kind

in de armen van zijn moeder
PSALM 130

PSALM 131

ZOALS EEN KIND IN DE ARMEN VAN ZIJN MOEDER
‘Ik ben rustig en stil, ik voel me veilig bij u, zoals een kind in de armen van zijn
moeder,’ dicht deze superkorte Psalm. Eerst wordt er gezegd wat de dichter
allemaal niet wil zijn: ik voel me niet beter dan anderen, ik denk niet dat ik belangrijk ben en dat ik alles kan. Het is net alsof de schrijver dit wel geprobeerd
heeft, maar blijkbaar heeft dit hem niets opgeleverd. Daar kunnen meer mensen over meepraten. Misschien jij ook wel? Ik herken het in elk geval. Stilstand
is achteruitgang is vaak mijn gedachte. Ik moet vooruit in werk, relatie en
vaderschap. Het wordt ook wel een beetje verwacht van je. Veel kinderen
horen van jongs af aan van hun ouders dat ze heel speciaal zijn. Ook op
sociale media laten mensen zich van hun beste kant zien: een goed
uiterlijk, gespierd, gezond, gebruind, rijk. Het perfecte plaatje.
Maar het blijven plaatjes.
In deze Psalm klinkt het anders: ‘Ik ben rustig en stil’,
staat er. Als je tevreden kunt zijn met jezelf en je omstandigheden, hoeft het niet altijd verder, hoger of beter te zijn. Jezus zei het bovendien ook al: ‘Word als
een kind. Geloof als een kind.’ Een kind vertrouwt. Hij
of zij bestaat bij de gratie van z’n ouders. En je hoéft
niet het onderste uit de kan te halen. Je hoeft niet het
uiterste uit het leven en uit anderen te persen. Wees
rustig, wees stil. |
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PSALM 132

IS GOD DAKLOOS?
‘Ik zal niet naar huis gaan, zal geen plek zoeken om te rusten, ik zal niet proberen te slapen, ik zal mijn ogen niet dichtdoen, voordat ik een plek heb
gevonden voor u, Heer, een woning voor u, de machtige God van Jakob.’
Da’s vreemd. Moet God geholpen worden aan een woning? Is de machtige
God in de hemel dakloos? We lezen deze Psalm in een serie van pelgrimsliederen: God woont dus in de tempel in Jeruzalem. Daar moet je heen, want
daar woont God. Maar er staan ook verhalen in de Bijbel waarin God Zijn
woning in de tempel verlaat op het moment dat mensen niet meer in Hem
geloven, wanneer ze zich niet meer houden aan Zijn wetten. God woont dan
misschien wel in Jeruzalem, maar Hij is er niet aan gebonden. Hij kán weg
wanneer Hij wil.
Interessante gedachte dus: een woning zoeken voor God. Want God wil bij
ons wonen. Als je vroeger aan een kind vroeg waar God woonde, kreeg je
als antwoord heel vaak: de hemel, of het paradijs, of de lucht boven je. Dat
schept wel een afstand, hoe mooi en aanlokkelijk het beeld ook. Onze God
is een menselijke God: Hij wil dichtbij zijn, héél dichtbij zijn. Anders was Jezus
ook niet gekomen. Ik denk dus dat het én-én is. Ja, God woont in de hemel,
ja, Hij laat Zich eer bewijzen in de tempel. Maar het liefst woont Hij in je hart,
in de kern van je bestaan. Daar is Hij thuis, want Hij heeft jou met een doel en
met liefde gemaakt. God in je hartje klinkt nogal soft, maar het maakt geloven
wel makkelijker. Willen wij naar God toe, dan hoeven we dus geen tienduizenden kilometers te reizen, of dood te gaan. Hij is hier, Hij is er nu, en Hij is
dichterbij dan je eigen hartslag. |
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PSALM 133

DE GEUR VAN OLIE
De nummers worden hoger, de Psalmen korter. Als je op reis bent - we zitten
immers in de pelgrimsliederen - heb je natuurlijk korte liederen nodig. Liederen die je makkelijk onthoudt, die je kunt herhalen, die je oppeppen voor de
lange weg die je nog moet gaan. Dat is in al die eeuwen niet anders geworden. En al zingende schep je een ideaalbeeld, zo ook in deze 133e Psalm:
‘Wat is het leven mooi en goed als mensen in liefde met elkaar leven. Iedereen geniet ervan.’
Samenleven kan best lastig zijn. Je kunt je gang niet gaan, hebt altijd rekening
te houden met een ander, en er is altijd wel wat te doen. In Nederland wonen steeds meer mensen alleen, daarom is er ook een grote woningnood.
Mensen gaan later of niet trouwen, en als ze getrouwd zijn, gaat bijna de helft
weer scheiden. Alleen wonen, de tijd aan jezelf, heerlijk! Toch? Maar ook daar
blijkt het geluk niet in te zitten. Alleen wakker worden, niemand die er is als je
thuiskomt, alleen eten: het blijkt zwaarder dan gedacht.
In het Bijbelse Israël is er altijd het besef dat je elkaar nodig hebt. Dat je elkaar
betrekt bij alle dingen die je onderneemt. Bij trouw en rouw, in leven en in
sterven, in goede en kwade dagen, altijd weer heb je elkaar nodig. Dus dan
moet je ook aan elkaar laten weten wat je denkt en doet. Niet alleen als stel,
of als gezin, maar ook als straat, wijk, of land. De wereld houdt niet op bij je
eigen voordeur. Geloof is geen privézaak. Verre van zelfs. Iedereen hoort erbij, en hoe jij vandaag omgaat met je man of vrouw, of met je kind, of met
wie je ook maar tegenkomt, het doet ertoe in de ogen van God. Dan geniet
niet alleen jijzelf, maar iedereen, dicht de Psalm en dat is als de geur van olie
bij een feest in de tempel. |
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PSALM 134

PRIESTERSCHAP DOE JE SAMEN
Priesters waren waren dag en nacht in de tempel. Ze waren belangrijk voor
het geloof van het volk: zij deden de gebeden, rituelen en offers. Het idee dat
wij zelf ons geloof kunnen kneden en vormen naar onze eigen verlangens is
heel modern. Zelfs in katholieke kerken is de rol van de priester aanzienlijk:
hij doet de eucharistie, hij neemt de biecht af, hij bidt in de kerkdiensten. Je
mag wel meedoen, maar hij is de kenner, de brug tussen God en de mensen.
Deze Psalm is een responspsalm. Het volk zingt tot de priesters: ‘Dank de
Heer, dienaren van God.’ En de priesters antwoorden daarop met een wens
voor het volk: ‘Laat de Heer jullie vrede en geluk geven vanuit Sion, de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Het kan bijna in canon.
In de kerk geloven we dat iedereen een beetje priester is. Wat dat inhoudt? Grofweg dat je ook gelooft in
God als het je even niet uitkomt. Dat je ook openstaat
voor Gods woorden als je even je dag niet hebt. ‘Dag
en nacht in de tempel zijn’, klinkt heel vroom, maar
reken maar dat ook de priesters daar best eens baalden als stekkers als ze ‘s nachts de gebeden moesten opzeggen of de kaarsen brandend moesten
houden. In de nacht, zonder publiek of schouderklopjes. Geloven als plicht, ga er maar aan staan. Je
gezin is je tempel, je werk is je tempel, de hele wereld
is je tempel. En heb je eens een baaldag? Dan is het
goed om te weten dat er andere priesters zijn die bidden voor jou. Priesterschap doe je samen, dat is het
mooie. Ook als het nacht is. |
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PSALM 135

ZING VOOR HEM!
‘Zing voor de Heer, maak muziek voor hem, want hij maakt ons gelukkig.’
Wat deden de priesters in de tempel in Jeruzalem? Zingen. De longen uit het
lijf. Lofliederen, klaagliederen, smeekliederen: als er maar gezongen werd.
Zingen als onderdeel van het geloof. Bij ons hoort het erbij, maar in de tempeldienst was het van levensbelang. ‘Jullie die in de tempel zijn, die werken
in het huis van de Heer, zing voor Hem!’ dicht de Psalm.
Hoe zit dat dan? Kan de Eeuwige God niet zonder gezang? Moet Hij per se
toegezongen worden? Nee hoor, God kan prima zonder. Maar wij niet. Wij
hebben muziek nodig, vooral ook religieuze muziek, om ons gaande te houden. Om ons te laten ontroeren en te laten meeslepen, ook als we zelf even
niet kunnen of willen.
Luister je wel eens naar religieuze muziek? Er is van alles te vinden: van gospel tot metal en zelfs Snoop Dogg heeft weleens een religieuze CD uitgebracht. Ga er eens naar luisteren en kijk wat het met je doet, hoe je je erbij
voelt. Je hoeft niet alles voor zoete koek te slikken, maar sta er wel open
voor. Misschien vind je wel troost, of hoop, in de woorden van anderen. Misschien geeft het wel woorden aan wat jij op dit moment voelt of ervaart. En
wanneer je zelf ook muziek maakt of zingt, doe het voor God: je hebt in ieder
geval altijd één trouwe luisteraar. |
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Gods
liefde
blijft
altijd
bestaan
(ook als het niet op rolletjes loopt)
PSALM 136

PSALM 136

ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD BESTAAN!
‘Zijn liefde blijft altijd bestaan.’ Ziedaar de kern van het hele geloof in God,
hier weergegeven als een cadans in een Psalm. In andere vertalingen staat:
‘Eeuwig duurt zijn trouw.’ Waarom ze hier in vredesnaam trouw met liefde
vertaald hebben, is mij een raadsel. Trouw is een zekerheid, iets waarop je
kunt bouwen. Liefde moet dat ook zijn, maar dat is toch wat wisselvalliger
lijkt mij. Liefde is een emotie, trouw is een feit. Een feit waarop je iemand kunt
aanspreken. Hoe trouw ben jij? In je relatie? In je vriendschappen? Trouw zijn
en blijven is beslist niet makkelijk, want vertrouwen komt te voet en gaat te
paard. Met andere woorden: als vertrouwen en trouw eenmaal beschadigd
is, duurt het een eeuwigheid om dat weer goed te krijgen.
Nu is dat Hebreeuwse woord voor trouw ook moeilijk te vertalen. Genade
kan ook, goedertierenheid en vriendschap kan ook. En inderdaad: ook liefde
kan. Maar trouw is toch een beeld wat ook in de Bijbel overeind blijft staan.
God is misschien niet altijd liefdevol voor Zijn volk, maar trouw is Hij wel. All
is het vaak kantje boord: de uittocht uit Egypte, de tocht door de Rode Zee,
de ballingschap in Babel. God is trouw, maar het wordt vaak heel spannend.
Deze Psalm is eigenlijk een opsomming van hoogtepunten. Momenten die
heel gunstig waren voor God en voor Zijn volk Israël. De dichter had ook een
andere opsomming kunnen maken; wat er allemaal misging in het paradijs,
of hoe Kaïn zijn broer Abel doodsloeg op het open veld. Maar het is maar
waar je de nadruk op legt in je leven. En af en toe Psalmen als deze te lezen,
en voor jezelf nagaan hoe God handelt in jouw leven, is heilzaam. Inderdaad:
je leven loopt niet altijd op rolletjes, maar toch. Zijn liefde blijft altijd bestaan. |
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PSALM 137

WE HUILDEN BIJ DE RIVIEREN VAN BABEL
Velen van ons kennen deze Psalm als een lied van de discogroep Boney M
uit de jaren zeventig. Hoe komt een Psalm in de hitparade terecht? Vermoedelijk omdat het raakt aan een bekend en wijdverbreid gevoel, namelijk dat
van ontheemd zijn, op de vlucht zijn. Niet thuis zijn. ‘We woonden bij de rivieren van Babel en we huilden, want we dachten aan Jeruzalem. We maakten
geen muziek meer, we hingen onze harpen aan een boom.’
En dan worden ze ook nog doodleuk gevraagd om hier een lied over te maken. Zijn ze nou helemaal gek geworden? ‘Maar dat konden we niet’, dicht
de Psalm. ‘Zingen over de Heer in het land van de vijand.’ Zie je dat de Heer
hier samenvalt met het land waar men woonde? Je huis en God, die zijn verbonden met elkaar. De Psalm eindigt dan ook in een woede-aanval van de
psalmist: ‘Gelukkig zijn de mensen die jouw inwoners grijpen en ze allemaal
vernietigen.’ In het Hebreeuws staat het nog straffer: ‘Die jouw kinderen grijpt
en op de rotsen verplettert.’ Dat zijn harde uitspraken. Terreur! zeggen we
vandaag de dag. Dat deugt niet! Maar is het voor jou voorstelbaar om weggevoerd te worden uit je eigen land? Weggevoerd als vee?
Tot slot: Boney M maakte dit lied niet zelf. De band had het weer van een Jamaicaanse reggaegroep, de Melodians. Je hoort ook de rastafari-invloeden
in dit lied. Rastafari, dat is het geloof dat de zwarte Ethiopiërs én hun koning,
eigenlijk nakomelingen van koning Salomo en de koningin van Seba. Voor de
Rastafari was dit nummer dus herkenbaar: De rivier is de Atlantische Oceaan, Zion is Afrika en Babylon is Amerika. Precies!
Dit verhaal gaat ook vandaag nog over
slavernij en je niet thuisvoelen in het
land waar je woont. |
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PSALM 138

NEEM DE TIJD
Deze 138e Psalm lijkt wel een schietgebedje. Daar zijn we erg goed in, in
schietgebedjes. Een kort gebed bij het eten bijvoorbeeld, dat het lekker mag
smaken, of een kwartier later, dat het lekker gesmaakt heeft. Bij het slapen
natuurlijk het ‘ik ga slapen, ik ben moe.’ Wie is er niet groot mee geworden?
Daar moet onze lieve Heer het maar mee doen. Gemiddeld bidt een Nederlandse christen zo’n vijf minuten per dag, zo bleek uit onderzoek. Hoeveel
bid jij? Hoe vaak bid jij? Ik weet uit eigen ervaring dat het er vaak bij inschiet:
mijn agenda loopt snel vol, tijd voor God neem ik nauwelijks. Daarom ook
schietgebedjes. Snel, even tussendoor. Wie weet helpt het.
Voor de dichter van deze Psalm speelt tijd blijkbaar geen rol. Vol is hij van liefde voor God. Zijn hart is vol, hij neemt daar de tijd voor en daarom stroomt
zijn mond blijkbaar over. De dichter is één en al lof en eer voor God. Waarom? Waarom doet hij dat? Waarom maakt hij of zij daar tijd voor? Omdat
God hem heeft bemoedigd. God heeft hem letterlijk moed gegeven om dit
te doen, om Hem te danken. En uit pure dankbaarheid volgt hier dat danklied
voor God: ‘In uw heilige tempel wil ik voor u knielen, ik wil u prijzen, want u
bent trouw en vol liefde. U doet wat u beloofd hebt, u doet zelfs meer dan
dat!’
Geloven mag wat kosten. Geloven kost je wat. In de eerste plaats: tijd. Dat
is niet vanzelfsprekend, want onze dagen zijn van begin tot eind volgepland.
Met kinderen, vrienden, Netflix, werk, school, uitgaan, eten, slapen, sporten...
noem maar op. Neem de tijd af en toe, zou de dichter zeggen. Neem de tijd
voor jezelf. En tijd voor jezelf is tijd voor God. Laat je agenda of anderen, niet
jouw leven bepalen. Hoe zit jij erbij vandaag? Hoe vol is jouw dag? En welke
plaats geef je God daarin? |
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PSALM 139

EEN ONBEGRIJPELIJK WONDER
‘Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij. En u schreef het in uw
boek,’ dicht deze Psalm. Hier raken we aan een oeroud christelijk idee, namelijk dat jij zoals je nu luistert naar dit verhaal, precies zo bedoeld bent nog
voordat de wereld bestond. Toen je nog niet gevormd was in de buik van je
moeder, toen alles nog alle kanten op kon, toen al had God jou op het oog.
Dat is het wonder van vandaag.
Dan heb je te maken met een almachtige God. Dat blijkt ook uit deze Psalm:
‘Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen. U bent voor mij
en achter mij, u bent om mij heen. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed
kent. Ik kan het niet begrijpen.’ Inderdaad, dit gaat je verstand te boven. Maar
als God toch al weet wat ik ga zeggen, waarom zou ik dan bidden? Als Hij
mij van te voren heeft uitgedacht, waarom ben ik dan ziek, gehandicapt of
zo verschrikkelijk ongelukkig? Is God soms een slechte manager die het niet
in de hand heeft?
Zo zou je kunnen denken, maar zo werkt het niet. God is geen Sinterklaas die
je precies geeft wat je graag wilt. Dit is joúw leven, joúw weg, en je gaat die
weg door een wereld die verre van volmaakt is. Maar al het leven, en alles wat
er gebeurt, is in Zijn hand geborgen. Je bent veilig, hoe dan ook. |
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PSALM 140

SCHURKEN EN SCHOFTEN
‘U bent machtig, u zult mij redden, u zult
me verdedigen tegen mijn vijanden.’
De psalmdichter, David in dit geval, is
weer ouderwets bezig. Er liggen vijanden op de loer, en de Heer mag
hem opnieuw uit de puree redden.
‘Mensen die kwaad doen,’ noemt deze
Psalm ze. ‘Schurken,’ leest een oudere vertaling. Ook dat is nog te liefjes, want het Hebreeuws gebruikt eigenlijk het woord schoft.
Dat klinkt heerlijk en dekt de lading ook goed.
Maar goed: wat is vanuit Bijbels perspectief een schoft, of een schurk? Is dat
iemand die jou lastigvalt of aanvalt? Het ligt subtieler.
Een schurk is hier niet iemand die niet meer gelooft in God, of niet meer naar
de kerk gaat. Een schurk is in de Bijbel iemand die God niet gehoorzaam is.
Ik zei het hier al eerder: ongeloof betekent in de Bijbel altijd: ongehoorzaam
zijn. Een schurk houdt zich niet aan Gods regels en geboden: hij of zij is z’n
eigen God. Hij gaat z’n eigen gang en houdt met God, of met anderen, in het
geheel geen rekening. Dat zou je kunnen herkennen in je eigen omgeving,
of in deze tijd. Maar vroeger was dat ook al het geval.
Sterker: in de tijd van de Bijbel gold vooral nog het recht van de sterkste. Geweld was aan de orde van de dag. De weduwen en wezen, en de vrouwen
en kinderen bungelden onderaan de ladder. Zij waren de voetveeg van de
maatschappij. Opvallend hoe Jezus later juist hén op het oog heeft en hen
voorrang geeft in Zijn Koninkrijk. Bidden tegen schurken en schoften. Helpt
dat nou? Het lijkt vrij kansloos, maar je hebt het gelijk aan je zijde. En God
ook. Dat maakt toch het verschil. |
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PSALM 141

DE KRACHT VAN WOORDEN
‘Laat mijn woorden opstijgen als wierook, als de geur van een offer in de
avond,’ dicht deze Psalm. Dat kun je bijna ruiken, zo zoet en lekker moeten
deze woorden klinken. Maar anders wordt het één vers verder. ‘Heer, wees bij
me als ik ga spreken, help me om niets verkeerds te zeggen.’ Iets verkeerds
zeggen, waar moet je dan aan denken? Roddelen? Liegen? Opscheppen?
Vloeken en schelden? Geklaag? De lijst begint aardig lang te worden. Daar
kun je Gods hulp inderdaad wel bij gebruiken.
Woorden hebben macht, leert de Bijbel. Waar de mond vol van is, daar
stroomt de mond van over. En inderdaad, soms wens je inderdaad dat God,
of een engel of iets in die geest, je beschermt bij wat je allemaal uitkraamt.
De kwade dingen die je zegt, de leugens die je spreekt, het is allemaal niet
zo snel ongedaan te maken. Dat zie je overal: niet alleen aan je keukentafel,
maar ook in de politiek. Of in een klaslokaal waar gepest wordt. Woorden
kunnen gigantische schade aanrichten, een leven lang. De andere kant is
natuurlijk ook waar: een liefdevol woord, een aanmoediging, een compliment kan je dag kleuren, en je vergeet het nooit meer. Dat is de kracht
van woorden.
Om een voorbeeld te stellen, wilde een rabbijn eens aan een leerling
uitleggen wat de kracht is van roddelen over een ander. Hij liet hem
bovenop een dak klauteren met een kussen in z’n hand. ‘Scheur dat
kussen open, en schud het leeg over dit dak.’ De jongen deed het en
duizenden veertjes zweefden op de wind de stad in. ‘Zo werkt een
roddel ook’, zei de rabbijn, ‘en pak nu een lege zak en ga alle veertjes
weer oprapen.’ En de leerling roddelde vanaf toen niet meer. |
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PSALM 142

NOOIT ALLEEN
We begonnen de Psalmen met David, en we eindigen ook weer met hem.
David staat in het Jodendom symbool voor de beloofde en langverwachte
messias, de goddelijke koning die de Joden voor altijd zal redden en een rijk
zal stichten dat geen einde kent. Daarom staan ze ook op deze plek in de
Psalmen: aan het einde, als een voleinding. Wat God begint, maakt Hij ook af.
Volgens de legende spreekt David deze woorden als hij zich in een grot verstopt voor zijn vijanden. Daar, op de vlucht, en in het donker, had David niemand anders dan God alleen. De rest was tegen hem. Kan het zo ver met je
komen? Dat het lijkt alsof je alleen God nog hebt? Die verhalen hoor ik weleens, van mensen die op een dieptepunt beland zijn. De eenzaamheid is dan
zo groot, dat God nog de enige zekerheid is die ze hebben. Daar klampen ze
zich aan vast, met de moed der hoop.
Soms stel ik me voor; wat als ik later oud en krakkemikkig ben, en ‘s nachts
alleen in een ziekenhuisbed lig, en de slaap niet kan vatten? Met allemaal
lampjes en piepjes om me heen, en voor de rest niets dan mezelf en mijn
slechte gezondheid? Wat heb ik dan nog? Kan ik dan nog geloven in God? Ik
hoop het wel, want als ik dat niet zou hebben, wat dan?
‘Daarom roep ik naar u Heer, want u beschermt me, u bent
alles wat ik nodig heb op aarde.’ Dat dicht de psalmist,
dat dicht David. Dat is toch de kracht van geloof in God:
de wetenschap, de zekerheid en de hoop dat je geen moment alleen bent. |
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PSALM 143

JEZELF VERLIEZEN OF VINDEN
‘Leer mij om te doen wat u wilt, wees bij mij en leid mij, help me om te doen
wat goed is.’ Dat is de kern van deze Psalm. Doen wat goed is, dat wil natuurlijk iedereen wel. Dat kunnen we ook prima zelf is de heersende gedachte. Je
moet toch op eigen benen kunnen staan? Zelf je boontjes doppen? De hele
opvoeding én het onderwijs van kinderen is daarop gericht. Zelfstandig en
zelfredzaam zijn. Hulp vragen is voor de zwakke broeders: dat doe je alleen
als je écht helemaal vastloopt.
De Bijbel leert anders. Daar staat vast dat je het juist niet alleen kunt; goed
leven doe je samen. Het is toch ook een samenleving? Nou dan! Daarbij: je
kunt het niet alleen, maar je hoeft het ook allemaal niet alleen te doen. Er is
Iemand die je ziet en van je houdt, die je wilt zoals je bent. Ziedaar de meerwaarde van geloof in God.
‘Leer mij te doen wat u wilt.’ Daarbij doemt toch ook weer de persoon van
Jezus op. Als er één persoon op deze aarde heeft rondgewandeld die de
Psalmen heeft beleefd en doorleefd, dan was het Jezus wel. Jezus had maar
één passie, één hart: en dat was de wil van Zijn vader doen in alle facetten van Zijn leven. Zo sterk deed Hij dat, dat God zichtbaar en
tastbaar was in alles wat Hij deed. Dat bleek sterker te zijn dan
de dood, en het bleek navolgbaar voor ons. Dát is denk ik het
mooie van het geloof. We denken vaak dat we onszelf compleet verliezen, dat we ons ego en alles wat we zijn moeten
opofferen en niets meer overhouden. Maar het tegendeel is
waar: als je gelooft, wordt je juist ten diepste jezelf. |
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MIJN GOD

leert me hoe ik moet

VECHTEN

PSALM 144

PSALM 144

IS VECHTEN SOMS DE ENIGE WEG NAAR VREDE?
Zo op het einde van de Psalmen pakt David nog één keer de wapens op.
Er zijn altijd wel vijanden die een kopje kleiner gemaakt moeten worden. ‘Ik
dank de Heer want hij beschermt me, hij leert me hoe ik moet vechten, en
hij geeft me kracht voor de strijd,’ zo dicht deze Psalm. En dan vraagt hij God
er nog een schepje bovenop te doen: ‘Stuur uw bliksem om mijn vijanden te
verjagen, maak ze bang met uw pijlen van vuur.’
Dat klinkt vreemd, want gelovigen en de kerk kunnen worden geassocieerd
met hippies. Het draait om lief zijn voor elkaar. En af en toe liturgisch bloemschikken. Maar vechten? De wapens oppakken? Jezus preekte toch over vrede, en wat was er ook alweer met het toekeren van de andere wang? Oorlog
voeren voor je geloof is iets middeleeuws, en de kerk heeft het vechten al
eeuwen verleerd. Toch?
In het rijke, verzadigde westen staan we de laatste decennia niet vaak voor de
keuze van oorlog of strijd. Wat staat er voor ons nou écht op het spel? Ons
geloof, ons onderdak, onze veiligheid? Nee toch? Maar wat als dat wel het
geval zou zijn? Wat zou je doen als je familie wordt weggevoerd, gedeporteerd of vervolgd? Wat zou dat doen met je gevoel voor onrecht, en hoe zou
je dan in actie komen?
Begrijp me goed: ik roep niet op tot geweld. Maar zou het kunnen dat het af
en toe niet anders kan? De nazi’s konden niet worden overtuigd aan de onderhandelingstafel, waardoor alleen de optie van het slagveld overbleef. Toch
koos Jezus niet de weg van het geweld, al werd Hij tot het uiterste getergd.
Dat lijkt goddelijk en niet te doen, maar is toch uiteindelijk ook heel humaan,
heel menselijk. Wat denk jij? Kan geweld soms ook een weg naar vrede zijn? |
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PSALM 145

VOEDSEL VOOR IEDEREEN. ECHT WAAR?
Dit danklied van David is ook echt in alle opzichten een danklied. ‘Laat iedereen vertellen hoe goed u bent, laat iedereen zingen over uw trouw: de
Heer is goed, hij vergeeft ons. Geduldig en vol liefde is hij.’ En verder gaat de
Psalm, over de grote daden van God die Hij deed voor Zijn volk. ‘Alle mensen
verlangen naar u. U geeft hun het voedsel dat ze nodig hebben, u geeft hen
zelf te eten, allemaal krijgen ze meer dan genoeg.’
Maar klopt dat wel? Er is honger, ook onder gelovigen. Kijk het journaal maar.
Sterker nog: het wordt steeds meer en erger door de opwarming van de aarde. Het gaat juist de verkeerde kant op. En hier in Nederland sterven we juist
aan teveel voedsel, waardoor onze vaten dichtslibben. Nergens wordt zoveel
voedsel weggegooid als hier in het rijke westen. We scheppen iedere dag
meer op dan goed voor ons is. Zo is de verdeling in deze wereld. En waar is
God in dit alles? Moeten we het psalmboek dan maar in de prullenbak
kieperen, omdat het allemaal toch niet waar is? Omdat het
niet raakt aan de realiteit? Waarom geloven we eigenlijk nog,
als we dit soort teksten blijven afzetten tegen de krant, tegen
het journaal. Waarom geloof je nog?
De waarheid is misschien juist dat we geloven dat er een andere
werkelijkheid kan komen. Juist met behulp van deze God. De Psalmen zijn
ook geen krantenverslagen. Ze beschrijven niet alleen wat is, maar ook wat
nog niet is, of hoe het juist zou moeten zijn. Dat kan je in beweging zetten.
Het kan je doen letten op alle goede dingen waar je, net als David, dankbaar
voor kan zijn. God als motor om dingen aan te pakken, om te blijven bidden
en te blijven werken. Het verleden heeft geleerd dat je je lot kunt veranderen.
Dat is iets om voor te danken. |
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PSALM 146

MET JE HART BIJ DE ARMEN
De laatste vijf Psalmen beginnen en eindigen allemaal met de uitroep ‘Halleluja.’ Nog een keer wordt alles uit de kast getrokken om God te loven. Het
klinkt een beetje als het slot van een symfonie. Zo’n symfonie van Beethoven
waarbij je steeds denkt: dit was het slotakkoord, maar dan komt er toch nog
iets achteraan en nog eens en nog eens. >

Met je
Hart
bij de armen

181

Elk van de laatste vijf Psalmen belicht een ander aspect van het leven: leven
op aarde, met God, met mensen en met de krachten en grillen van de natuur.
In Psalm 146 gaat het over de relatie tussen the haves en the have nots, de
machtigen en de machtelozen. Het gaat over hoe God kijkt naar de onderlinge menselijke verhoudingen; de mensen in het centrum van de macht en
de mensen die leven in de marge. En het gaat over op wie je vertrouwt.
Vertrouw je erop dat mensen met macht oog hebben voor wie in de marge
zit? De psalmist zegt: ‘Ik zou er maar niet op rekenen. Ik heb meer vertrouwen
in de God die de hemel, de aarde en de zee gemaakt heeft en alles wat daar
leeft.’ De psalmdichter vertelt hoe God het werk van Zijn handen beschermt.
Hoe God mensen bevrijdt uit gevangenschap, eten geeft aan wie honger
heeft, vreemdelingen, weduwen en wezen beschermt. De opsomming van
goede daden in deze Psalm doet mij denken aan de woorden van Jezus in
het evangelie van Matteüs: ‘Toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen
ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen
jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was,
zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe. ….
Alles wat jullie gedaan hebben voor een ander, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ In de loop der eeuwen werd daar nog het begraven van de doden aan
toegevoegd onder de noemer ‘werken van barmhartigheid.’ Letterlijk met je
hart bij de armen, je ontfermen - erbärme dich.
Als de woorden van Jezus en de psalmist in elkaars licht geplaatst worden,
ontstaat een prachtige wisselwerking tussen wie zorg nodig heeft en wie zorg
biedt. Cruciaal daarin is dat er sprake is van gelijkwaardigheid. Dat degene die
zorgt zich niet bevoogdend opstelt tegenover degene die zorg ontvangt. We
willen er graag voor anderen zijn, maar volgens theoloog Sam Wells gaat het
erom dat je met de ander bent. God is in de ander die tegenover je staat, de
ene keer vragend, de andere keer gevend. In de ander ontmoeten we God.
Zoals een hymne uit de 4e eeuw zingt: ‘Ubi caritas et amor, deus ibi est’. Waar
vriendschap en liefde is, daar is God. |
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PSALM 147

LEVEN IN EEN TUSSENLAND
De psalmist schildert in deze Psalm een prachtig beeld van God die de aarde met regen doordrenkt, sneeuw laat vallen als wol: ‘Hij geeft je vrede en
veilige grenzen, met vette tarwe stilt hij je honger. Het leven zoals het zou
moeten zijn.’ Maar in mijn hoofd echoën de openingswoorden van de Psalm
na: ‘Hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn en
verzorgt hun diepe wonden.’
Ken je dat gevoel dat je je in een tussenland bevindt? Dat je niet thuis bent
op de plek waar je woont? Zoals de vrouw die ik in mijn studietijd ontmoette.
Zij vluchtte naar Nederland voor de oorlog in haar moederland. Ze bouwde
hier een leven op, leerde de taal, ging naar school. Maar toch leefde ze in een
soort voorlopigheid, totdat het moment daar zou zijn dat ze met haar ouders
weer terug kon keren naar huis. En ze gingen terug. Ik denk dat iedereen wel
periodes kent waarin je noodgedwongen afscheid moet nemen van een leven dat vertrouwd is, terwijl je niet weet of je daar ooit weer iets van terug zal
vinden. Leven in ballingschap is leven tussen verleden en toekomst. Je kunt
het verleden soms mooier maken dan het was, waarbij je de ‘goede oude tijd’
idealiseert tot een situatie die nooit realiteit is geweest.
Toch denk ik niet dat de beeldtaal in deze Psalm van ‘vrede en voedsel voor
allen’ slechts de weerspiegeling zijn van een geïdealiseerd verleden wat nooit
meer gerealiseerd zal worden. Ik denk niet de psalmdichter ons een
luchtspiegeling voor ogen houdt. Integendeel. Eigenlijk zijn de woorden
een reality check. In de woorden van de dichter zijn we in alles van God afhankelijk, of het gaat om de oogst, je inkomen, om vrede en zekerheid of om
natuurkrachten. Herkennen we ons daarin, in een tijd dat onafhankelijkheid
en zelfredzaamheid tot het hoogste ideaal is gemaakt? Durf je je afhankelijkheid, je kwetsbaarheid onder ogen te zien? |
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PSALM 148

PARADISE LOST?
Het is alsof je in deze Psalm vanuit een drone over het aardoppervlak scheert
en de hele wereld overziet. Alle elementen uit het scheppingsverhaal passeren de revue en de dichter volgt ook in grote lijnen de volgorde van hoe God
de aarde deed ontstaan. Alles en iedereen wordt opgeroepen om God te loven - om het leven te leven zoals het is bedoeld. Een schepping die elkaar in
evenwicht houdt en elkaar in leven houdt.
Als ik door het raam naar buiten kijk, door de stad loop of over de snelweg
rijd, lijkt het evenwicht danig verstoord. Paradise lost? Toch kan ik ook op
unheimische, mag ik het zeggen: godverlaten plekken, opeens op
onverwachte verrassingen stuiten. Aan de rand
van de stad waar ik woon, was jaren geleden
een eigenwijze boer die weigerde om zijn
land te verkopen. En zo kan het gebeuren
dat je midden tussen de garages en bedrijven op een industrieterrein opeens op een
landweg staat, waar tussen de bomen een
boerderij schemert en bloemen in de slootrand bloeien. Een stukje paradijs. Het zijn dit soort
contrastplekken, soms heel klein, waar ik me even in een
andere wereld kan wanen. Die boer was zijn tijd ver vooruit, maar
gelukkig treden nu mensen in zijn voetspoor met de aanleg van minibossen en stadslandbouw. Laten we hopen en bidden dat we genoeg
tegenwicht kunnen bieden aan de schijnbaar onstuitbare drifte van bebouwing, wegen en vervuiling.
Waar zie jij sporen van het paradijs? |

184

Tussen vrijheid
en wraak
PSALM 149

PSALM 149

PERSPECTIEF
Het is een complexe, enerverende relatie tussen God en Zijn volk. Alle emoties zijn voorbijgekomen in de Psalmen: liefde, vreugde, dankbaarheid, maar
ook woede, wraak en teleurstelling. Maar als je deze Psalm leest, dan kan
je toch wel zeggen: ‘eind goed, al goed.’ Dan verandert opeens de toon in
mijn beleving, en wordt het vizier gericht op de verhouding tussen het volk
Israël en de omringende volken. ‘Maar houd een zwaard in je hand om jullie
vijanden te verslaan en alle volken te straffen. Jullie zullen koningen gevangennemen en leiders vastbinden met kettingen.’ De woorden klinken mij na
de klanken van de lier en de tamboerijn wat dissonant in de oren. Moet dit nu
weer? Oog om oog, tand om tand? Dan wordt de spiraal van geweld toch
nooit doorbroken?
Of sta ik te snel klaar met mijn oordeel? Ik heb makkelijk praten, er is mij godzijdank nooit groot onrecht aangedaan. Ik ben niet al mijn familie kwijtgeraakt. Ik ben niet verdreven van huis en haard. Hoe kan ik nu weten hoe het
voelt als je alles kwijt bent geraakt en misschien wel mishandeld bent, en je
leven niet zeker? Kan zomaar alles met de mantel der liefde toegedekt worden? Als er misdaden tegen de menselijkheid gepleegd zijn, dan kan dat toch
niet zonder gevolgen blijven? Het heeft geen zin om te doen alsof er niets
gebeurd is, dat maakt het onrecht groter.
Ik moet denken aan de verschuivingen die de afgelopen decennia hebben
plaatsgevonden in hoe er over de Tweede Wereldoorlog wordt gedacht. Waar
eerder in zwart-wit termen werd gedacht, wie was goed en wie was fout, is er
langzamerhand meer ruimte ontstaan voor grijstinten. Voor mensen die zowel
dader als slachtoffer zijn. Het hangt er vanaf of je midden in de strijd zit of dat
je er vanaf een afstand naar kijkt. Je perspectief verandert naarmate je dichterbij of verderaf staat. Het ene perspectief is niet beter dan het ander. Het is de
kunst om de afstand te overbruggen, en als het kan, de positie van de ander
in te nemen en dan nog een keer te kijken. Vanuit welk perspectief kijk jij? |
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PSALM 150

VOLUIT LEVEN
‘Alles wat leeft, zing voor de Heer, Halleluja. Alles wat adem heeft, loof de
Heer.’ Deze woorden vormen het slotakkoord van de laatste Psalm en daarmee van het hele boek van de Psalmen. Het boek waarin het leven in alle
veelkleurigheid en in alle grauwheid bezongen is.
Zingen wordt in de Psalmen als beeld gebruikt voor volop en voluit leven.
Met overgave. En opeens word ik getroffen door het besef dat de Psalmen
door de eeuwen steeds weer gezongen zijn. Zingenderwijs zijn de Psalmen
doorgegeven. Dat gebeurde in de tempel, dat gebeurde in de kloosters in
het Gregoriaans. Dat deden de reformatoren met het Geneefse psalter. En in
de Anglicaanse kerk in de choral evensong. In talloze psalmbewerkingen die
dichters, zangers en zieners steeds weer maken.
Wat heb je nodig om te zingen? Adem, bewegende lucht. Dat is waar het
leven mee begint, waar de Bijbel in het boek Genesis mee begint: God
blies de mens levensadem in de neus. Adem, dat is waar het boek van
de Psalmen ook mee eindigt. ‘Alles wat adem heeft, loof de Heer.’
Lucht, dat wat je niet kan zien, maar alleen kan voelen en horen.
Levensadem - de adem in je longen, de lucht die langs je huid
streelt, de wind door je haren.
Wat doe jij met die levensadem die je gegeven is? |
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PSALMENPODCAST – BLIJF KALM MET EEN PSALM
Beluister nu de 150-delige podcastserie ‘Blijf kalm met
een Psalm’! Eeuwenoud en toch heel vertrouwd: de Psalmen zijn de longen van de Bijbel. Je hoeft geen gelovige
te zijn om je in de teksten en liederen van de Psalmen te
herkennen. Gevoelens van wanhoop, verdriet of juist van
vreugde en dankbaarheid: je komt het allemaal tegen.
WWW.PSALMENPODCAST.NL
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