Psalm 92
1. Een psalm, een lied voor de sabbat.
2. Het is goed de HEER te loven,
Uw naam te bezingen, Allerhoogste,
3. in de morgen te getuigen van Uw liefde / en in de nacht van Uw trouw,
4. bij de klank van de tiensnarige harp / en bij het ruisend spel op de lier.
5. U verheugt mij, HEER, met Uw daden,
ik juich om wat Uw hand verricht.
6. Hoe groot zijn Uw daden, HEER,
hoe peilloos diep Uw gedachten.
7. Het dringt tot de dommen niet door / en dwazen kunnen het niet vatten:
8. dat de wettelozen als onkruid gedijen / en de onrechtvaardigen bloeien
alleen om te worden verdelgd, voor altijd.
9. U, HEER, bent eeuwig verheven,
10. maar Uw vijanden, HEER,
Uw vijanden gaan te gronde / en wie onrecht doen, worden verstrooid.
11. U geeft mij de kracht van een wilde stier / met pure olie ben ik overgoten.
12. Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers.
13. De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
14. Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.
15. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn / en blijven krachtig en fris.
16. Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in Wie geen onrecht is.

Themapreek
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In het Nederlands Dagblad staan er regelmatig interviews met (zoals ik het noem) BC’ers – Bekende
Christenen. Deze interviews worden afgesloten met: Wat niet veel mensen van mij weten, is… En dan
volgt er een spannende ontboezeming! Bijvoorbeeld: ‘Wat niet veel mensen van mij weten, is dat je me
’s nachts wakker mag maken voor een bloemkoolschotel!’ Of: ‘… dat ik mijn verjaardag liever om zeven
uur ’s morgens vier dan om negen uur ’s avonds.’
Voor vandaag heb ik er ook eentje. Wat niet veel mensen van mij weten, is dat ik geregeld tijdens familieweekenden een soort viering heb geleid. Jaren geleden zaten we als familie ergens midden in het bos.
Als thema van de viering had ik gekozen: Bomen over bomen.
Eerst deden we een Bijbelstudie over bomen in de Bijbel. Daarna had ik
een verwerkingsopdracht: “Ga naar buiten, zoek een boom uit en vraag
jezelf af: ‘Wat herken ik van mezelf in deze boom?’ (Hoe gaat het met mij?
(Hoe) merk ik iets van God in mijn leven? Waar zou ik graag naar toe
groeien?) Laat iemand een foto van jou maken naast de boom die jij hebt
uitgezocht. Dan gaan we die zo meteen aan elkaar laten zien, en met
elkaar in gesprek.”
Deze opdracht leverde bijzondere momenten op! Dat begon al vanaf de start, lopend tussen de bomen.
Mooie persoonlijke gesprekken tussen de verschillende generaties. Kleinkinderen met hun oma; een
neefje met zijn tante, enzovoorts. We waren allemaal verrast door wat er gebeurde. Het bomen over
bomen bleek heel vruchtbaar te zijn!

Ik heb deze ervaring meegenomen in de voorbereiding voor vanochtend. Voor velen van ons is de vakantie in zicht en daar heb ik de
preek op afgestemd. Ik wil je aanmoedigen om aandacht te geven
aan bomen op je pad! Op je wandelpad, bijvoorbeeld in het Arboretum – dat is een bomentuin – in Doorn (zie foto: ik was hier vorige
week, met Margreet en mijn moeder).
En tijdens de vakantie kun je ook bomen op het digitale pad verkennen, het World Wide Web. Je zult ontdekken dat bomen op een bijzondere manier met elkaar in verbinding staan. Dit noemt men het Wood Wide Web.
Bomen ‘praten’ met elkaar: zie https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
[How Trees Talk to Each Other – TED].
Bomen blijken een ‘verborgen leven’ te hebben
waar we veel van kunnen leren:
https://www.youtube.com/watch?v=usFjuPmNTW4

Ook in de Bijbel leiden bomen vaak een ‘verborgen leven’. Je hoort er weinig over, terwijl bomen in de
Bijbel best veel vóórkomen. Meestal op een manier die een appel doet op je voorstellingsvermogen (verbeeldingskracht). Ik wil je stimuleren om ook dit tijdens je vakantie nader te verkennen! Bijvoorbeeld de
fabel in Rechters 9:8, die als volgt begint: “Eens gingen de bomen eropuit om een koning te kiezen…”. Dat
klinkt haast als Tolkien, de Engelse schrijver die zo’n grote voorliefde voor bomen had! In Rechters 9 gaat
het over een olijfboom, een vijgenboom, een wijnstok en een doornstruik.
Of lees het ‘raadsel van de adelaars en de wijnstok’ in Ezechiël 17. Dat raadsel heeft al net zo’n sprookjesachtige opening als de fabel uit Rechters 9: “Eens kwam er een grote adelaar naar de Libanon”. In dit
verhaal uit Ezechiël gaat het over een ceder en een wijnstok. In de Bijbel als geheel, Oude en Nieuwe
Testament, zijn de wijnstok en de wijngaard de meest gebruikte ‘boomachtige’ beelden (zie bijvoorbeeld
‘Het lied van de wijngaard’, Jesaja 5:1-7, vgl. ook 27:2-6). Daarnaast lezen we onder andere over de olijfboom, de ceder, de vijgenboom, de loofboom, en de palmboom. Volgens de overlevering is de ‘levensboom’ waarmee de Bijbel begint (Genesis 2) en eindigt (Openbaring 22) een palmboom. De palmboom
was ook afgebeeld in de tempel. En die boom gaan we vandaag verkennen.
Een gemeentelid gaf mij het boek Groeien als een palm te leen. Ze was er ‘groen’ van enthousiasme over! En ja, inmiddels ben ik ook ingepalmd 😊. Het is een inspirerend boek,
vol wijze lessen naar aanleiding van Psalm 92 vers 13: ‘De rechtvaardigen groeien op als een
palm.’ Hoe past de palmboom uit psalm 92 bij het jaarthema God wil
hier wonen (NB dit is de laatste themapreek)? In deze psalm staat exact
zeven keer de eigennaam van God, Adonai (HEER). Dat mag je opvatten
als een verwijzing naar de zevende dag, de sabbat, de dag van de HEER. Psalm 92 is
een ‘lied voor de sabbat’ (vers 1). Dit sluit mooi aan bij de vorige themapreek, die
ging over hoe God woont in de (‘gewijde’) tijd. De sabbat is de ‘plaats’ van gewijde
rust waarin je in de aanwezigheid van God kunt komen. In de aanwezigheid van God
zullen de rechtvaardigen opgroeien en vrucht dragen als een palmboom. Dat is een hoofdboodschap van
deze psalm. Laten we nu naar vers 13 kijken.
13. De rechtvaardigen groeien op (en dragen vrucht) als een palm. De rechtvaardigen – ‘volgelingen van
Jezus’, zo vertaal ik dit naar onze tijd – lijken op een palm. Deze uitdrukking: ‘als een palm’ zegt je pas
iets als je wat afweet van de palmboom. Er is iets met de dadelpalm waardoor deze boom werd gezien
als beeld voor hoe je je als mens en als gelovige kunt ontwikkelen. In het oude Israël had men die kennis,
maar vandaag moet je dat uitleggen. Dus dat ga ik doen, aan de hand van drie vragen. ‘De rechtvaardigen groeien op als een palm’: (1) Hoe groeit een palm? (2) Waar groeit de palm? (3) Wat is de zwakke
plek van de palm? (De plek die – wanneer aangetast – maakt dat hij stopt met groeien?)
We gaan Bijbellezen-met-verbeeldingsvermogen!

1. Hoe groeit een palm: eerst diep, dan hoog
Hiernaast zie je het merk van een boekdrukker: een palmboom met een steen op de
stam. De Latijnse spreuk Cresco sub pondere pressa die je op dit plaatje ziet, betekent: ‘Ik groei onder het gewicht dat op mij drukt’. Hoe zwaarder en groter de drukpers, hoe meer boeken hij kan produceren. Dit geldt ook voor de palmboom, op een
bepaalde manier.
Voor een palm is het heel belangrijk dat hij een goed wortelgestel ontwikkelt. De palmenkweker hecht hier zoveel waarde aan dat een jonge palm
vaak een zak over de kruin krijgt. Of zelfs een steen op zijn top. Zo wordt de palm
gedwongen om alle energie eerst naar beneden te kanaliseren. Pas wanneer de wortels stevig genoeg zijn, wordt de zak of de steen weggenomen. Dan kan de palm ook
boven de grond verder groeien. En ook dan blijft de palm eerst wat afgeplat. Hij groeit
eerst in de breedte, en later pas omhoog. Er is geen kortere route. Sommige palmen dragen pas na vijftig jaar
vrucht. Maar dan heb je ook wat! Een gerijpte dadelpalm kan per jaar wel vijfhonderd kilo aan dadels opbrengen. Dadels zijn heel gezond: een mineralenmijn. En ook heel voedzaam. Eén kilo dadels geeft maar liefst drieduizend
kilocalorieën. Ter vergelijking: een kilo bananen staat voor 970 kilocalorieën.
Als de groei van de palm goed verloopt, dan ontwikkelt hij dus een zeer uitgebreid wortelgestel. De vezelachtige wortels zijn niet alleen diep, maar ook breed vertakt. Tot wel
25 meter rondom de stam. Op allerlei plekken haalt een palm zijn voeding. De centrale
penwortel steekt vaak zes meter of meer de grond in. Daardoor kan een palm bloeien in
een woestijn. Deze boom overleeft extreme hitte of droogte en zelfs de kracht van een
orkaan.
Dus wat leren we over hoe de palm groeit? De kracht van de palm hangt af van datgene
wat we niet kunnen zien. De groei en de levenskracht van de palm worden bepaald door wat onder de
grond zit. Zijn weg naar de top voert eerst naar beneden, en in de breedte. De palmboom groeit onder
het gewicht dat op hem drukt. Het is goed als er in zijn jonge jaren een steen op hem ligt. Want dat
maakt hem steviger, en dieper verworteld.
De groei en de levenskracht van de palm worden bepaald door datgene wat we niet kunnen zien. Voor
ons mensen geldt dit ook. Net als de palm hebben ook wij een bovengrondse, openbare, zichtbare kant,
en een onzichtbare kant. Die zit ‘ondergronds’. En vroeg of laat komt de waarheid over onze persoonlijkheid aan het licht.
Denk aan Jozef uit het Oude Testament. Als tiener werd hij door zijn ‘liefhebbende’ broers in een put gegooid. En toen werd Jozef als een slaaf verkocht naar een vreemd land, ver weg van zijn familie. Dertien
jaar lang had hij een zware steen die op hem drukte! Maar in die tijd werd zijn karakter gevormd. Jozef
werd minder zelfingenomen en naïef. Door zijn werk in de gevangenis vergrootte hij zijn setje skills (vaardigheden). En zijn vertrouwen op God kreeg diepere wortels. Dankzij de steen die jarenlang op zijn leven
lag, was Jozef klaar voor een zware bestuurlijke taak toen hij nog maar dertig jaar oud was. Eerst moest
hij de diepte in groeien, wortelen in God. Daarna kon hij de hoogte in, als onderkoning van Egypte.
Vraag jezelf eens af: Wat is de ‘steen’ in mijn leven (geweest)? (Hoe) heeft deze steen bijgedragen aan
het geworteld zijn in God en Zijn beloften in de Bijbel?

2. Waar groeit een palm: de omgeving telt!
Er zijn drie mogelijke plekken waar een palm kan opgroeien. De eerste plaats is de plantenbak. (Zoals de plantenbak in het gebouw van de Christelijke Hogeschool Ede, hiernaast; en let ook op de palm in ons kerkgebouw!) Een palm die in een plantenbak opgroeit, zal zijn wortelgestel onvoldoende kunnen ontwikkelen. Hij zal nooit zijn volledige groeipotentieel bereiken. En de kans is groot dat hij een storm niet overleeft.
De tweede palm is de wilde palm. Hij is ontstaan vanuit zaadjes van een andere wilde palm. Zaadjes die waren meegenomen door de wind en ergens werden gedropt. De wilde palm die op die manier
is ontstaan, draagt vaak minder zoete vrucht en is van mindere kwaliteit dan de
derde palmensoort.
De derde palm is bewust ergens neergezet. Dat is de palm uit Psalm 92. Die is geplant ‘in het huis van de Heer’. Je mag hier lezen: ‘overgeplant’. De dadelpalm stond
eerst ergens anders. Maar hij werd uitgegraven, verplaatst en opnieuw geplant op
een plek waar hij nóg beter zou gedijen en vrucht dragen. Die plek was de tempel,
de plek waar God woont. Veel psalmdichters in de Bijbel verwoorden het verlangen
om bij God in Zijn tempel te mogen zijn. Waarom? Omdat de aanwezigheid van God
goed zou uitwerken in hun leven. Ze zouden de goede richting opgroeien. Zo zou ook
een dadelpalm die was overgeplant in de buurt van de tempel veel vrucht dragen. Want hij zou opgroeien in de directe nabijheid van de Bron van alle leven.
Laat ik een persoonlijk voorbeeld noemen van hoe je ineens overgeplant kunt worden. Ruim 20 jaar was
ik verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. De laatste jaren zei ik weleens in mijn gebed: ‘Here
God, ik ben hier als een boom verworteld. Ik sta open voor een andere roeping, maar dan moet U het
wel heel erg duidelijk maken. Want uit mezelf kom ik niet zomaar los’. In februari 2015 werd ik ineens
ziek. In die periode ervoer ik dat mijn wortels in één keer werden losgerukt. En ik kreeg sterk de indruk
dat ik overgeplant zou worden naar De Lichtboog in Houten. Tot mijn verbazing is het inderdaad zo gelopen. Ik voel me uitgegraven, verplaatst en opnieuw geplant. Ik ervaar deze verkassing als een groot voorrecht. Maar snappen doe ik het nog steeds niet!
Dit is een les van de palm uit psalm 92: de juiste omgeving stimuleert groei. De palm wordt neergezet in
de meest optimale groeiomgeving. Een verkeerde omgeving daarentegen belemmert groei. Want dan
krijg je meer ongezonde dan gezonde voedingsstoffen binnen. Anders dan de palm kunnen wij hierin zelf
op een gegeven moment keuzes maken. Denk aan Psalm 1:1. Het is geestelijk gezien ongezond om je al
te zeer thuis te voelen (‘aan tafel te zitten’) bij spotters. Beter is het om je geest te voeden met de Thora,
met Gods Woord. Dán zul je zijn als een boom die vrucht draagt. (Zie ook Jeremia 17:5-8)
Vraag jezelf eens af: In wat voor soort omgeving ben ik opgegroeid, welke voeding kreeg ik? Wat bevorderde of belemmerde mijn groei? Hoe is dit nu, in mijn huidige leef- en werkomgeving? In de nabijheid
van God zijn en vrucht dragen horen bij elkaar. Hoe geef ik dit ‘in de nabijheid van God’ zijn vorm?
3. De zwakke plek van de palm: HART-stikke lekker en: kwetsbaar!
In de kern van de stam zit, helemaal bovenin, het centrale groeipunt van de palm – het
hart. Beschermd door het bladerdak en de bast komen hier alle energie, voedingsbanen
en levenskracht samen. Wanneer het hart uit een palm wordt verwijderd, sterft de palm.
Het hart is kostbaar, voedzaam en lekker zoet. Salades waarin het palmhart wordt gebruikt, worden wel ‘miljonairssalades’ genoemd.

Maar het hart van de palm is ook kwetsbaar. Het palmhart heeft nóg een
vijand, behalve miljonairs: de neushoornkever. Ook de neushoornkever
vindt het palmhart hartstikke lekker! Dat beestje is een tank. Een echte
krachtpatser. Het kan tot 850 keer zijn eigen lichaamsgewicht optillen!
Gemeten naar hefvermogen is de neushoornkever het sterkste dier op
aarde. Dit diertje van hooguit 8 centimeter groot is de aartsvijand van de
palm, die 35 meter hoog kan groeien. Het hout van de palm is buitengewoon stevig en taai. Deze boom is
een echte ‘overlever’, meer nog: een overwinnaar. Vandaar dat de palmtak met zijn V-vormige bladeren
symbool staat voor Victorie – overwinning (vgl. Openbaring 7:9). Maar tegen de neushoornkever kan de
palm zich niet effectief verdedigen. Als deze kever zijn weg vindt naar het hart van de palm en dat begint
aan te vreten, dan is dat het begin van het einde. Dan overwint de kever, niet de palm.
In Spreuken 4:23 lezen we deze oproep: Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de
bron van je leven. Met ‘hart’ bedoelt Spreuken ons innerlijk centrum. De plek van onze diepste drives,
motieven, en keuzes. Net als de palm heeft ook ons hart een vijand. Of misschien zelfs meerdere.
Bijvoorbeeld hoogmoed, of hebzucht. Jaloezie. Gulzigheid/onmatigheid. Roddelen/kwaadspreken.
Onverzoenlijkheid/wrok. Lusteloosheid. Of lust. En anders dan de palm kunnen wij mensen onszelf wél
verdedigen. We moeten waakzaam zijn tegen wat ons hart, onze levenskern, aanvreet.
Denk aan koning David. In zijn jonge jaren zei David: “Met U (God) storm ik af op een legerbende…”
(Psalm 18:30). Maar in 2 Samuel 11 is Davids leven een lege bende. Hij stuurt zijn generaal Joab erop uit
om oorlog te gaan voeren. Zelf blijft David thuis rondhangen. Zijn leger marcheert door het veld. Intussen
ligt David overdag lusteloos te lummelen op z’n leger (bed). Beetje duimen op zijn i-Phone. Beetje tv-kijken. Dan een wandelingetje. Een wandeling die uitloopt op gluren bij de buren: “Hé, dat is een leuke
nieuwe buurvrouw!” Van het een komt het ander. Davids lusteloosheid gaat over in lust. Zijn hart is
kwetsbaar geworden. Als de neushoornkever komt, biedt hij geen weerstand.
Ik geef deze vraag mee: Wat bedreigt jouw hart? Wat is jouw neushoornkever? Hoe bescherm jij jezelf
hiertegen?
“De rechtvaardigen groeien op als een palm” – als je in Jezus gelooft, dan ben je zo’n ‘rechtvaardige’.
Want Hij is in onze plaats gestorven, ‘aan een boom’, schrijft Petrus (1 Petrus 2:24, letterlijke vert.).
Als jij je hart hebt laten aanvreten, dan mag je Hem vragen om vergeving, om reiniging en heling. En je
mag Hem vragen om het verfrissende werk van Zijn Geest in jouw hart (zie Psalm 51). Als jij jezelf intussen voedt met Gods Woord, dan zul je (blijven) groeien: eerst diep, dan hoog. Je zult vrucht dragen, op je
unieke eigen manier. En ervan getuigen dat de HEER recht doet, onze rots, in Wie geen onrecht is. Amen
Antwoordlied: Justin Rizzo – TREE
https://www.youtube.com/watch?v=YPuzJFzXgU4

EXTRA: muzikale vertolkingen
Psalm 92 is veel op muziek gezet, zeker ook in Joodse kring (waaronder ook Messias-belijdende Joden).
Dat is heel begrijpelijk: het is immers een psalm voor de sabbat. En de sabbat wil je graag ‘zingend’ inluiden. Hieronder volgen een paar hyperlinks, voor (potentiële) liefhebbers:
https://www.youtube.com/watch?v=1I_X2bxfAq8v: Great is Your Faithfulness (Psalm 92) - James Block
https://www.youtube.com/watch?v=jERlH2pg7e4: Psalm 92 (O Most High)
Joodse liederen voor de sabbat (Psalm 92): https://www.youtube.com/watch?v=3PiUgp_GaqA
https://www.youtube.com/watch?v=YSMMIazjrvs ; https://www.youtube.com/watch?v=i8QKN5W-GiA
https://www.youtube.com/watch?v=OGqxmexO9YY; https://www.youtube.com/watch?v=S7vWlD4NqlI
https://www.youtube.com/watch?v=ut2L5kRJaUg ; https://www.youtube.com/watch?v=KE8wcZZx6JY
https://www.youtube.com/watch?v=mOX7pScUJFU ; https://www.youtube.com/watch?v=epKZkUGp6H4

