Waarheid vanuit een zachtmoedig hart
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Psalm 15:2
Heer, wie mag gast zijn in Uw tent, wie mag wonen op Uw heilige berg?
Hij die oprecht wandelt en doet wat goed is, die met zijn hart de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet, en drijft niet de spot met zijn naaste.
Jakobus 3:5b-12 (NBV)
5. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. [6] Onze tong is net zo’n vlam:
een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij
steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna.
7. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, [8] maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn.
9. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. [10] Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed
zijn, broeders en zusters? [11] Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen?
[12] Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zoute
bron zoet water.
INTRO
In Psalm 15 schetst David een portret van iemand die met, of vanuit het hart de waarheid spreekt. Die
niet meedoet aan laster of roddel, en die de ander niet benadeelt of bespot. Dat klinkt mooi. Maar onze
maatschappij laat een heel ander beeld zien. De waarheid spreken is zeker niet vanzelfsprekend. En laster, roddel en kwetsende of grove taal lijkt juist wel steeds normaler te worden. Jakobus noemt dit een
ongetemde tong. Maar denk in onze tijd ook aan ongetemd duimen op een smartphone, of ongeremd
rammen op een toetsenbord.
Voor wat voor uitdagingen stelt dit jullie, als ouders van Eva, Janna, Lennart…?
En niet alleen jullie, maar ons allemaal: tieners, twintigers, en verder? Hoe kunnen
wij elkaar helpen om (meer) te gaan lijken op de man of vrouw uit Psalm 15?
Deze vraag is te groot voor een korte preek. Dit is iets om thuis of in kerngroepen
over door te praten, maar ik wil wel wat input leveren. Ons startpunt is in de
huidige cultuur, ik noemde het zonet al even. Een eerste trend die we tegenkomen, is een toenemende onverschilligheid voor waarheid.
I. Toenemende onverschilligheid voor waarheid
Wij leven in een wereld waarin er aan de lopende band leugens of halve waarheden
worden verspreid door mensen van wie je toch anders zou verwachten, zoals presidenten en andere politici. Hoe vaak hebben we de
afgelopen jaren niet gemerkt dat publieke figuren de waarheid naar
hun hand zetten, valse getuigenissen afleggen en proberen mensen te
manipuleren? Ik weet niet of je dit herkent, maar ik word de laatste tijd
soms echt niet goed van wat ik lees of hoor – trouwens ook over kerkelijke leiders die niet betrouwbaar
blijken. In deze tijd van sociale media lijkt liegen tot een kunst verheven (The Economist, Engeland).
En het Amerikaanse Time vraagt zich vertwijfeld af: Is (de) waarheid dood?

Time is een serieus blad, maar de aandacht voor serieuze bladen vermindert serieus. Onze samenleving
is er een waarin inmiddels ‘de pulp’ regeert. Op Facebook
is sensationeel ‘pulpnieuws’ van obscure websites populairder dan media waarin men probeert aan waarheidsvinding te doen.
Wat is het effect van de dagelijkse portie halve waarheden, zogeheten ‘alternatieve feiten’, nepnieuws en gebakken lucht die we voorgeschoteld krijgen?
In Amerika heeft men hier onderzoek naar gedaan. Aan de ene kant blijkt dat steeds meer mensen het
zelf ook minder nauw nemen met de waarheid. Een voorbeeld is wat je zegt over welke opleidingen je
hebt gedaan, en wat je werkervaring is. Een recente analyse
van drie miljoen cv’s laat zien dat bijna de helft hiervan één of
meer onwaarheden bevat! Nou zul je zeggen: dat gaat over
Amerika, in Nederland valt het misschien wel mee. Maar
iemand uit de gemeente vertelde me laatst dat hij dit advies
meekreeg tijdens een sollicitatiecursus: ‘Schrijf maar gewoon
op dat je je propedeuse hebt gehaald, ook al heb je het jaar
niet afgemaakt.’ Ook in Nederland lijkt het steeds normaler om – als dit jou uitkomt – bepaalde feiten te
verdraaien, te verzwijgen of te negeren. De stap van nepnieuws naar nep-cv’s blijkt niet zo groot. En dan
hebben we het alleen nog maar over cv’s…
In het verlengde hiervan valt op dat mensen hun mening niet of nauwelijks meer laten bijstellen door
experts, door feiten, door een degelijke argumentatie, of een genuanceerde redenering. In plaats daarvan krijgen de eigen beleving en emoties voorrang: ‘Dat kan wel zijn, maar ík beleef het anders.’ Mensen
willen hun mening graag bevestigd zien en reageren steeds vaker vanuit dit eigen gelijk: ‘Dat kan hij wel
zeggen, maar ík vind…’ Misschien herken je hier iets van: bijvoorbeeld als docent, in reacties van leerlingen of ouders? Of als verpleegkundige of arts? En in christelijke kring, misschien merk
je daar soms ook dat ‘ik voel’ en ‘ik vind’ het zwaarst wegen?
Er is een woord voor deze trend, nl. post-truth, voorbij de waarheid, van het Latijnse
woord post dat ‘voorbij’ of ‘na’ betekent. We leven in een post-truth era. Kenmerkend
voor dit tijdperk is niet zozeer dat de leugen regeert, maar dat feiten en de (vaak ingewikkelde) zoektocht naar waarheid minder belangrijk worden gevonden. De trend is die
van een toenemende onverschilligheid voor waarheid.
II. Verharding in communicatie
De tweede trend heeft ook te maken met onverschilligheid. Maar dan gaat het
om onverschilligheid voor wat we aanrichten met onze tong. Of met ons toetsenbord. Ik noem dit de trend van ‘verharding in communicatie’. We werden
hier onlangs mee geconfronteerd in een bijeenkomst van onze kerngroep
waarin de kinderen centraal stonden. Zij vertelden waar ze tegenaan liepen op
school, wat ze lastig vonden om mee om te gaan. Dit bleek te gaan om verharding in communicatie,
zo gaven ze duidelijk aan: schelden en vloeken, hard en grof taalgebruik. Deze kinderen en tieners gaan
naar christelijke scholen – daarbuiten zal het niet beter zijn. In real life of via WhatsApp en andere sociale media vliegen de intieme lichaamsdelen, nare ziektes, sociale minderheden, en theologisch getinte
termen je om de oren. Ook dit lijkt steeds normaler te worden. En de ouders van scholieren doen soms
net zo hard mee, tegen leraren of op zaterdag langs de lijn.

Een misschien extreme variant van ‘verharding’ in communicatie, maar
een die toch schrikbarend veel voorkomt – ondanks alle waarschuwingen en voorlichting – is sexting. In een praatprogramma op televisie
vertelde een meisje hoe sexting haar leven had verwoest. Toen ze net
op de middelbare school was, kreeg ze een vriendje dat haar ertoe overhaalde om een foto van zichzelf
in bh naar hem te appen. Het vriendje verspreidde de foto, en daarna kreeg het meisje zulke vervelende
reacties dat ze psychisch totaal vastliep. Jaren later nam de jongen weer contact met haar op – maar
met geen enkel spoor van spijt voor wat hij had aangericht. Hij had – in termen van Jakobus (5:6) – haar
lichaam besmet, in brand gestoken, het rad van haar leven met hels vuur ontwricht. Maar dat raakte
hem niet. Hij reageerde met een verbijsterende onverschilligheid.
Dit klinkt allemaal niet vrolijk. En ook Jakobus lijkt weinig optimistisch als hij zegt dat er geen mens is die
zijn tong kan temmen (5:8). Toch biedt hij wel een oplossingsrichting. Die lezen we in vers 11: Laat een
bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Jakobus wijst ons de weg van zelfonderzoek, de weg naar je hart. Wat leeft er in je hart? Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking.
Dat kan toch niet goed zijn? (5:10).
Het volgende verhaal helpt om meer beeld te krijgen bij deze retorische vragen van Jakobus. Het gaat
om een jonge vrouw die iets vertelde over haar tienertijd en vlak erna. Ze had het over foute vriendjes.
Over soms wel naar de kerk gaan, maar in het weekend vooral veel drinken. En ook over hoe dan het
halve dorp over de tong ging. Eerst vond ze dit allemaal wel stoer en cool. En het gaf haar ook een stukje
zelfbevestiging, ze lag wel goed in de groep. Maar na verloop van tijd merkte ze hoe nep en leeg de
meetings eigenlijk waren. In de groep ging het om de lol, niet om waarheid en echtheid, en recht doen
aan anderen. De jongens en meiden keken niet diep, behalve in hun glas. Intussen werd er wel levendig
geroddeld. Lasterpraat en harde spot – het omgekeerde patroon van Psalm 15, dát was normaal. Maar
het meisje wist dat er meer moest zijn dan dit. Onder het vernislaagje van haar onverschilligheid
schuilde een honger naar waarheid en echtheid, een honger die ze op een gegeven moment niet langer
wilde onderdrukken. Ze was als kind gedoopt en christelijk opgevoed en ging op zoek.
Ze zocht christenen op om mee te praten, bezocht een New Wine conferentie, ging vaker naar de kerk
en opletten tijdens de preek. Haar zoektocht kwam tot rust toen het tot haar doordrong dat Jezus ook
voor haar schuld en haar schaamte was gestorven. Ze legde haar leven in de handen van Hem die van
Zichzelf zei: Ik ben de Waarheid. De Heilige Geest, de ‘Geest van waarheid’ (1 Joh. 4:6), werkte toen al in
haar hart. Hij vernieuwde de bron. Ze werd geraakt door dit inzicht: ‘Ik ben gedoopt, en dus met Jezus
gestorven en opgestaan. Maar ik moet er wel zelf voor kiezen om ook echt daaruit te willen leven, elke
dag opnieuw. En ik mag de Heilige Geest vragen om mij te helpen.’
En wat gebeurde er: gaandeweg merkte ze niet meer mee te willen, niet meer mee te kúnnen doen met
de weekendroddels. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn?
Nee, inderdaad. Ze wilde zegenen, ze wilde God eren met haar tong (vgl. Openbaring 19:5-7). En ze
wilde het goede voor mensen zoeken, en hen rechtdoen. Dat ging niet samen met een onverschillige,
harde tong; met de vlam van laster en roddel.
Wat ik zo gaaf vind aan dit getuigenis, is dat de verandering van binnenuit kwam, vanuit het hart.
Zij voelde aan dat het niet goed was wat ze deed en ging op zoek naar waarheid en echtheid. Gesteund
door de Heilige Geest werd deze jongere iemand die – zoals David zo mooi schrijft – met haar hart, of
vanuit haar hart, de waarheid spreekt (Ps. 15:2). Van binnenuit borrelde er eerlijkheid, oprechtheid en
liefde voor God en mensen in haar naar boven. Wij hopen dat de doopkinderen Eva en Janna ook uitgroeien tot vrouwen die vanuit hun hart de waarheid zullen spreken, en dat Lennart zo’n man wordt.
Denk nog eens terug aan de twee trends. Een toenemende onverschilligheid voor waarheid en verharding in communicatie. Wat de Heilige Geest in ons wil bewerken, is precies het omgekeerde.

De Heilige Geest voedt onze liefde voor de waarheid. Met liefde voor de waarheid bedoel ik niet een onkritisch fundamentalisme, alles zeker weten, of andersdenkenden om de oren slaan met De Waarheid.
In Psalm 15 gebruikt David het Hebreeuwse woord emeth. Emeth staat voor betrouwbaarheid, trouw,
integriteit, eerlijkheid, vastheid. Die persoonlijke betekenis van waarheid klinkt door in Jezus’ uitspraak:
Ik ben de Waarheid. Hij zegt hiermee: “Ik ben betrouwbaar, je kunt jezelf aan Mij toevertrouwen”.
Liefde voor waarheid heeft daarom in christelijke zin altijd ook te maken met liefde voor Jezus. De Heilige Geest bewerkt die liefde voor Jezus in ons hart.
De Heilige Geest doet nog iets: Hij maakt ons hart zachtmoedig. Dan nog struikelen we weleens in ons
spreken (Jak. 3:2), maar het wordt dan meer een uitzondering. Een bang en rusteloos, onzeker hart
geeft brandstof aan een harde, vurige tong, die op zijn beurt grote schade kan aanrichten. Maar als ons
hart gevoed wordt door onze ware Bron, dan worden we meer als de man of vrouw van Psalm 15.
Het huiswerk dat ik meegeef, kan helpen om iemand te zijn, of te blijven die vanuit zijn hart de waarheid
spreekt. In zijn brief geeft Jakobus veel aandacht aan ons spreken, hij doet dat meer dan wie ook in de
hele Bijbel. Ik nodig je uit om thuis of in de kerngroep met elkaar door te praten over de volgende vragen, en te bidden om het vernieuwende werk van de Heilige Geest.
1. Luister ik eerst rustig en diep, of spring ik er gelijk bovenop (1:19)?
2. Beoordeel ik mensen op hun uiterlijk (2:1), wat zich uit in hoe ik praat (2:3, 6a)?
3. Houd ik mijn tong (en toetsenbord!) in toom (1:26), als een bit of roer (3:3-4)?
4. Spreek ik negatief/kwaad over andere mensen (4:11) – Jacobus denkt hier vooral aan medegelovigen?
5. Veroordeel ik anderen (4:12)?
6. Klaag ik over andere mensen, inclusief gemeenteleden (5:9)?
7. Ben ik eerlijk en betrouwbaar: is mijn ja ja, mijn nee nee (5:12)?
8. “Beken elkaar je zonden en bid voor elkaar” (5:16) – doe ik dat?
Misschien merk je bij jezelf als je dit alles overdenkt: ik ben onverschillig geworden voor waarheid, of ik
ga te veel voor mijn eigen gelijk. Misschien constateer je: mijn taalgebruik is vaak te grof en hard, of
kwetsend. Of misschien ben jij zelf gekwetst door wat mensen tegen je zeiden, of door wat je via sociale
media binnenkreeg. Het kan ook zijn dat jij zelf soms mensen pijnlijk treft door je scherpe tong, op momenten dat het bij jouzelf van binnen zo’n zeer doet.
Het kan goed zijn om deze of andere dingen te delen met iemand die je vertrouwt. Dat kan ook na de
dienst hier bij het kruis. Je mag ook eerlijk tegen Jezus zeggen wat er leeft in je hart. Want Zijn waarheid
is genezend en helend; Jezus spreekt waarheid vanuit een zachtmoedig hart.
Amen
Voor muziekliefhebbers
Oh Lord, Who Shall Abide? [soul-achtig] https://www.youtube.com/watch?v=PecXzgUf-Mc
Who Shall Abide In Thy Holy Hill Medley [negro spiritual-achtig] https://www.youtube.com/watch?v=8dIaLXwzBRk
Psalm 15 Song "LORD, Who May Abide In Your Tabernacle" (Esther Mui)
https://www.youtube.com/watch?v=K_R4Ch3iSO4
klassiek
Lord, Who Shall Abide in Thy Tabernacle? https://www.youtube.com/watch?v=LE2wl8IbnCM
4 Motets, Op. 268: No. 3. Lord, Who Shall Abide https://www.youtube.com/watch?v=m-gaIcxB-qg
O Lord, Who Shall Dwell in the Holly Hill (d.bortnyansky) https://www.youtube.com/watch?v=JSSOThoc9wQ
Robert Whyte - Domine, quis habitabit (III) https://www.youtube.com/watch?v=Yp4WPV8wI68
Herr, wer wird wohnen in deiner Hütten, SWV 466 https://www.youtube.com/watch?v=lVRsRCDb6YI

