Oudjaarsavonddienst 31 december 2017
Psalm 116 (div. vertalingen)
1. Ik heb de HEER lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken,
2. Hij luistert naar mij,
ik blijf tot Hem bidden, mijn leven lang.
3. Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan.
Ik was bang, ik had pijn.
4. Toen riep ik naar de HEER
‘Ach, HEER, red mijn leven!’
5. De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is vol compassie.
6. De HEER beschermt de eenvoudigen;
ik was er slecht aan toe, maar Hij verloste mij.
7. Kom weer tot rust, mijn ziel,
want de HEER is goed voor jou geweest.
8. Ja, U hebt mij gered van de dood,
mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen.
9. Ik mag weer verder leven,
in de nabijheid van de HEER.
10. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:
‘Ik ben diep ongelukkig.’
11. Al te snel riep ik: Alle mensen zijn leugenaars’.
12. Wat kan ik terugdoen voor de HEER,
wat Hij allemaal voor mij heeft gedaan?
13. Ik zal de beker van verlossing heffen,
en de Naam van de HEER uitroepen.
14. en mijn geloften aan de HEER inlossen
in het bijzijn van heel zijn volk.
15. Kostbaar is in de ogen van de HEER
het leven van de mensen die bij Hem horen.
16. Ach, HEER, ik ben Uw dienaar,
een zoon van Uw dienares,
U hebt mijn boeien losgemaakt.
17. U wil ik een dankoffer brengen,
en Uw naam aanroepen.
18. Ik zal mijn geloften aan de HEER nakomen,
en heel Gods volk zal dat zien,
iedereen in de tempel van de HEER,
in jouw midden, Jeruzalem.
Halleluja!

Psalm 116. Meditatie 1. Ach(t)baan
Oudejaarsavond is een avond waarin je vaak als vanzelf even terugkijkt op het afgelopen jaar.
En waarin je misschien ook vooruitkijkt naar het jaar dat straks begint. Psalm 116 past hier wel bij.
Mij heeft deze psalm geraakt en geïnspireerd! Daar hoop ik nu iets van door te geven, in twee korte
overdenkingen. Even vooraf: sommige uitleggers menen dat David deze psalm heeft geschreven,
ook al staat dit er niet bij. Anderen denken dat het gaat om een onbekende inwoner van Jeruzalem
die 500 jaar na David leefde. Ik kies ervoor de naam David gebruiken, dit was en is een veel voorkomende naam in Israël. Dat maakt het iets persoonlijker.
Laten we beginnen met vers 7: Kom weer tot rust, mijn ziel, want de HEER is
goed voor jou geweest. David heeft een heftige situatie meegemaakt.
Inmiddels is hij daaruit gered. Maar hij is nog steeds aan het natrillen!
Het is alsof hij nog maar nauwelijks kan geloven dat het voorbij is.
Vandaar dat hij zichzelf toespreekt: Kom weer tot rust.
Wat was er dan aan de hand? Waaruit is David gered? Daarover lezen we
iets in vers 3. Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk [sheol] grepen mij aan. Dood en het dodenrijk [sheol] in de
psalmen zijn symbolen van duisternis, wanhoop, jezelf verlaten voelen.
Misschien is hij ziek geweest. Maar het kan ook gaan om psychische problemen, bijvoorbeeld een depressie. Of hij had problemen in relaties met
andere mensen. Of misschien was het een mix van deze dingen?
Hoe het ook zij, David ging door een achtbaan van gevoelens en gedachten.
Uiteindelijk heeft God hem bevrijd uit zijn nood. Maar David zit nog steeds te
shaken! In zijn psalm kijkt David terug op wat er is gebeurd.
En door de manier waarop hij het opschrijft, proef je door alles heen zijn zuchten. Zijn ‘ach’. Soms direct en expliciet, zoals in vers 4: Toen riep ik naar de
HEER: ‘Ach, HEER, red mijn leven.’ En in vers 16: Ach, HEER, ik ben Uw dienaar. In vers 10 staat er geen ‘ach’, maar toch proef je er wel een: Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: ‘Ik ben diep ongelukkig’. In zijn ellende bleef David op
God vertrouwen, maar hij gaf ook lucht aan zijn gevoelens. Ach, wat voel ik me somber. Ach, in wat
voor toestand ben ik nou toch terechtgekomen…!
En in vers 11 zit ook een ‘ach’ verscholen: Al te snel riep ik: ‘Alle mensen zijn leugenaars.’ Ach, mensen zijn niet te vertrouwen. Ach, zie je wel – als het er echt op aankomt, sta je er helemaal alleen voor.
David is heel open en eerlijk. Hij schetst niet alleen de achtbaan waarin hij kort geleden door heenging, en wat dit met hem deed. Hij is er ook heel eerlijk over wat hij in die situatie allemaal had gezegd. Tegen zichzelf – een vorm van self-talk, of tegen God. Hij beschrijft ook zijn uitroepen van ‘ach’.
Vandaar de titel van deze eerste overdenking: ‘ach(t)baan’.
In zijn terugblik is David ook eerlijk over zijn eigen aandeel, iets van
zijn eigen falen. Hij erkent dat hij soms wat overreageerde, in de hitte
van de strijd. Vers 11: Al te snel riep ik: ‘Alle mensen zijn leugenaars.’ In alle consternatie, in zijn paniek had hij een te snelle conclusie getrokken. In een Engelse vertaling: I jumped to conclusions.
Dit maakt duidelijk dat de psalmist iets had gezegd waar hij later op
terug moest komen.

Heb jij dat ook weleens? Bijvoorbeeld, als je terugkijkt op het afgelopen jaar? Dat je wat te scherp reageerde naar andere mensen? Dat je een te snelle conclusie trok? Dat je een te algemene uitspraak
deed, waarvan je later dacht: dit klopt toch niet helemaal?
Ik wel, om eerlijk te zijn. Daar was dan misschien wel een aanleiding voor, maar toch. David zal ook
een aanleiding hebben gehad om te zeggen dat alle mensen leugenaars zijn. Maar toch merk je in
vers 11 dat hij inziet: dat was een te haastige conclusie, daar schoot ik even door.
Er zitten dus meerdere lagen in deze psalm. Ik vond dit verrassend om te ontdekken. Bij een eerste
lezing valt vooral op hoe moeilijk David het heeft gehad. Hij was in een ellendige situatie terechtgekomen. Als je hier zelf in zit, kan deze psalm je bemoedigen en troosten. Vooral als je merkt: hé, het is
net alsof ik word begrepen, gekend. Onlangs had ik een gesprek met iemand die in een persoonlijke
crisis is geraakt. Hij zei tegen mij: “Psalm 116 betekent veel voor mij. Vooral vers 10. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: ‘Ik ben diep ongelukkig. Zo leef ik zelf momenteel ook. Ik blijf op God vertrouwen,
ook al voel ik me heel wisselend en vaak somber. Ik lees deze psalm elke dag.” Ik vond het mooi om
te merken dat hij zo veel steun had aan deze psalm. Dat hij hierin iets herkende van de achtbaan aan
gevoelens waar hij zelf doorheen ging.
Maar dit is nog niet alles. David doet ook aan kritisch zelfonderzoek, zoals we eerder al zagen. Hij
vraagt zich af: wat was mijn reactie? Wat heb ik allemaal gezegd of gedacht in mijn nood? Hij laat een
stukje zelfinzicht en nederigheid zien. Iets van tekortgeschoten zijn, iets van schuldbesef. “Te snel
heb ik alle mensen leugenaars genoemd.”
En ook in vers 6 klinkt er iets van kritisch zelfonderzoek door: De HEER beschermt de eenvoudigen.
Het woord ‘eenvoudigen’ heeft hier de bijklank van: mensen die onnadenkend zijn geweest. De psalmist heeft het hier over zichzelf. David Stern, een Messiasbelijdende Jood, vertaalt vers 6 als volgt:
“ADONAI preserves the thoughtless; when I was brought low, He saved me.” De HEER bewaart de
onnadenkenden. Toen ik onderuit was gegaan, heeft Hij mij gered.
De dichter ziet zichzelf als iemand die niet goed had opgelet, misschien was hij te goedgelovig geweest. Dit is wat hij aangeeft: ‘Ik ben op mijn plaat gegaan. Dat was een pijnlijke ervaring. Maar God
heeft mij weer op mijn benen gezet. En het is puur en alleen aan Hem te danken – en niet aan mijzelf
– dat mijn “ach” is veranderd in Halleluja!’ (Prijs de Heer)’.
Op deze oudejaarsavond lijkt het mij mooi om, net als David, te beginnen met een stukje eerlijk zelfonderzoek. Ik heb daarvoor dit lied uitgezocht: Humble thyself in the sight of the Lord. Het is een muziekbestand, maar als je wilt, kun je meezingen of -neuriën. Ik heb gekozen voor de versie zoals gezongen door John Michael Talbot.
Zoals je misschien wel weet, is dit lied een muzikale vertolking van Jakobus 4:10: “Verneder je voor
de Heer, dan zal Hij je verheffen.” Het lied sluit goed aan bij het nederige zelfonderzoek in Psalm 116.
Er zit ook een verrassend keerpunt in. Op een gegeven moment hoor je John zeggen (het is wel in het
Engels, maar ik heb het vertaald): Sta de Heer toe dat Hij ons optilt, vanuit welke duisternis of depressie dan ook, in zijn wonderbaarlijke licht. En even verderop spreekt de zanger over Jezus als de King
of kings, de Koning der koningen. En dan vertelt hij hoe Jezus ons op zal richten. Hoe diep we ook gevallen zijn, of hoe zwart de duisternis er ook uitziet – net als in de psalm.
Humble thyself in the sight of the Lord

