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THEMA
Uitkilken naar

) vi.r rond"g"n lang leggcn wr
' hct.rcccnt brr de psalmcn. In
biina clkc kerkdienst wordt wel
uit dit liedboek van de Bijbcl ge

zongen. Yandaag en op de drie
v,'lX(nllc zonJagen staan wc mc('r
.lan .rnder. stil biy deze brtzondl,re
lrcJrrcn. Bit het bladeren do,'r het
boek van de psalmen volgen we
hct sp<ror van het Oecumenisch
Lccsroostc/ lzie blz.9l en 921.
Wc beginnen met psalm 130. Een
psalm vanuit de &epte. Maar hij
eindigt hoopvol. Als er iets is om
naar uit te kiiken durf ie eerder de
narrgheid onder ogen te zien. Als
er icmand is die naar je luistert,
durf ie te roepen.

PSALM I3O
Uit de diepte

ln de put
Zoals zo vaak in de psalmen wor-
den er weinig of geen concrete
aanwijzingen gegeven over dc si'
tuatic van degene die psalm 1.30

Jrc hr. Het gaat ook niet om c.:n hc-
paaldc situatie op een bepaalde
plaats in een bepaalde tiid. Hct
Iicd leent zich crvoor om toegeai-

LITUBGISCHE NOTITIES

ZeYende zondag Yan de Herist
Men zou aan het beqin van dit blok

over de psalmen aan de hand van

psalm '!30 aandacht kunnen vragen

voor de manier waarop we de kerk-

dienst beginnen, nameliik met mo-

menten van verootmoediging bii het

drempelgebed en bii het kyriegebed.

Vanwege de associatie van de psal-

men met David zou je bii psalm 130

het verhaal over Saul die in de put zit

kunnen lezen: lSamudl 16:14-23.

Suggesties kinderliederer:'Door God

en door mensen verlalen', Zingen van

het leven,lied 24 (Kok). 'Laat ons bid-

den uit Oemis', uil Zingend Geloven

///, lied 40 (Eoekencentrum).'Saul en

Dauid', Eijbelliedercn voot ionge kin-

dercn, lied 27 (Boekencentrum).'0a-

vid, speel nog eens voor mij' uit A//es

wordt nieuw lV,lied 7 (NZV).'Tussen

schaduw, tussen lichl' uil Met andere

woorder, lied 30 (NZV).
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gend teworden door ieder die zich
herkent in het wanhopige gevoel
in eenput te zitten waaruit je zelf
niet kunt ontsnappen. Die'put'
wordt hier'de diepten' genoemd
(vers I ). In andere teksten wordt
dat woord gebruikt als aanduiding
van de diepten van de oervloed lzie
biivoorbceld fesa ia 52 : I 0l . De z e

wateren werden door Cod inge-
toomd bij de schepping. Bij de
zondvloed kwamen ze even terug.
Soms kun ie er in ondergaan en
dan lijkt het met het leven gedaan.
Zo ging het biivoorbeeld letterlijk
en figuurlijk met |ona. Deze psalm
'uit de diepten'kan dan ook goed
worden vergeleken met het lied
dat )ona zong in het binnenste van
devis. In psalm 69 {zie vooral de
verzen 3 en l5fstaat op soortgelij-
ke wijze beschreven hoe moeilijk
het kan zijn om in bepaalde situa-
ties'het hoofdboven water te hou-
den'. Zorgen en dreiging door te-
genstanders kunnen als golven
over ie heen slaan. In Psalm 130
gaat het echter vooral om neer-
drukkende gevoelens dat men zelf
te kort schiet en fouten heeft ge-

maakt die niet zijn te herstellen.

Opgetrokken
AI biddend/roepend komt men
dichter bij God. Eerst is er het
roepen uit de diepte, dan wordt
de vraag gesteld of de woorden
God bereiken. Dat gebeurt door
God als een luisterend mens

- mer oren - voor te stellen. Tege-
lijkertijd wordt het ook steeds
persoonli,ker: van de stem naar
wat de stem voortbrengt l'luide
smekingen'I en naar de gevoelige
inhoud ('de ongerechtigheden'1.
De spanning wordt opgevoerd tot
aan de centrale zin in vers 4: 'Bij
U is verSeving!'Deze wordt inge-
leid met een voegwoord dat door-

Saans met 'maar' wordt vertaald.
Men zou het hier ook kunnen
weergeven met 'voorwaar' of ia!'.
Zo kriigt vers 4 een belijdend of
prilzend karakter. In ieder geval is

duideliik dat de bidder hier naar
toe heeft gewerkt. Wat voor zin
zou het roepen hebben als het
geen gehoor vondl
Men zegt wel dat het Gods beroeP

is om te vergeven. In de Biibel
staat vergeYing door God echter
nooit los van datgene wat het bij
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mensen teweeg brengt. In psalm
130:4 is het verbonden met'opdat
Gii gevreesd wordt'. Dezelfde ge-

dachte vinden we uitgebreider be-
schrcven in het gebed van Salomo
(I Koningen 8:35-40): vergeving
van zonden staat niet los van de
bekering door mensen. Bij Salomo
is er meer evenwicht tussen dat
wat van Cod en dat wat van de
mens wordt verwacht. In een
noodsituatie, waarvan in psalm
I30 sprake is, ligt het
initiatiel meer bii God. Een mens
kan zich niet aan de eigen haren
uit het moeras trekken. Hoewel
de mens wel begint met roepen.

Stapie voor staple
Na vers 4 is er een omslag in het
spreken. Eerst werd God aange-
sproken, nu wordt er over Cod
gesproken. Zoals in de eerste drie
verzen de bidder stapsgewiis
steeds meer tot God doordringt,
zo lijkt na de omslag in vers 4 de
verwachting zich steeds verder
uit te breiden. Het gaat van de in-
dividuele bidder naar heel IsraEI.
Net als in het eerste deel wordt
het steeds concreter: van Gods
'woord' via zijn'goedertierenheid'
naar de verlossing van 'al ziin
ongerechtigheden'. Ook de herha-
ling van de woorden geeft aan dat
het steeds een stapje verder gaat.

De verzen grijpen als het ware in
elkaar door de herhaling van de

woorden'(ver)wachten' ltwee-
maal in vers 51,'wachters/be-
waarders' (tweemaal in vers 6),

'hopen' (vers 7) en 'verlossen'
(tweemaal in vers 7 en 8).

Het beeld van de stappen past
goed bij deze psalm van 'de op-
gang'. Men verbindt deze liederen
wel met de laatste treden {van de

voorhof) die men op bedevaart
naar de tempel betreedt. Wie ze

allemaal {Psalm 120- l34l na
elkaar leest zal ontdekken dat ze

soms betrekking hebben oP

elkaar. Zo wiizen de laatste twee
verzen van psalm 130 vooruit
naar psalm l3l:3. Het veltlouwen
van de bidder van psalm 130 kan
men terugvoeren op psalm 129.

Daar ging het om bedreiging van
buitenaf; nu die is overwonnen
durft men ook de dreiging van

binnen uit te onderkennen.
Klaas SPronk
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THEMA
De aarde leeft op

)vier z,,n.lag"n lang Ieggen we
' het accent hrl .lc psalmen. In
bijna elke kerkdrcnst wordt wel
urt dit liedboek van de Bijbel ge

zongen. Maar in november staan
\!e n-rccr dan anders stil bij deze
liederen. Bij het bladeren door het
boek van de Psalmen volgen we
het spoor van het Oecumenisch
Leeyoostu lzie blz. 91 en 921.

In deze tiid van het iaar liikt bljna
alles ln de natuur af te sterven.
Het is tegelijk een stap naar ver-
nieuwlng. Het joodse volk Ieek
tcn dode gedoemd in de balling'
schap. Maar God schiep een
nicuw begin. Psalm 85 vraagt or11

drt niet in de kiem te smoren.
Wil het goed gaan dan zuilen
mensen op zo'n nieuw begin
moeten inspelen.

PSALM 85
Trouw spruit voort uit de aarde

Heen en weer Beslingerd
In psalm 85 wisselen positieve en
neSatieve klanken elkaar af. Toch
zit ei een duideliike lijn in de
psalm. Hij zet in met een dank-
lied over de wending ten goede

die God heelt bewerkt voor ziin
volk (vers 2-4). Daarna volgt een
gebed. Het dreigt opnieuw Iout te
gaan. God zal weer moeten rngri;-
pen. Dit gedeelte (vers 5-8) is een
eenheid op zich. Dat is bijvoor-
beeld te zien aan de manier waar-
op het slot ('schenk ons uw heil')
teruggrijpt op het begin ('herstel
ons, o God van ons heil'). Het
vertrouwen zoals dat in de eerste
verzen werd uitgesproken, is de

basis voor het gebed dat volgt.
Tot hier toe werd God aange-

sproken. Vanaf vers 9 wordt er
eerst naar God geluisterd en
vervolgens worden daar hoopvolle
conclusies uit getrokken. Ook in
de nieuwe situatie op aarde zal te
merken ziin dat God ziin volk
niet vergeet. Let op de herhaling
yan het woord 'aarde/land' in vers

2, 10, 12 en 13.

Land en volk
Vers 2 neemt een centrale Plaats
in. Het'lot van |akob'is onlos-
mak.liik verbonden met hct land.

Vanai het begin is er een soort
driehoeksrelatie tussen God, ls-
raEl en het land. Als Cod ziin ver-
bond.luir met Ahram gaar hcr dr-
rect al over het land dat Hii daar-
bii aan Abram belooft. In de wis-
scling van het lot van het volk
speelt ook voortdurend het Iand
een hoofdrol. Dat is zo bri de a{-
tocht naar Eg1'pte en de terugkeer
onder lerdrng van Mozcr en lozua.
De relatre komt opnieuw onder
grote druk te staan bij de balling-
schap. De pro{eten maken Isradl
duideliik dar men het aan zich-
zelf, aan de eigen zonden te wil-
ten heeft dat men het land heeft
verspeeld. Van diezel{de proieten,
met name de tweede Jesaja, krijgt
men ook te horen dat Gods toorn
niet eeuwig duurt {zre fesaja
40:21. Cod hecit hun de zonden
vergeve[ en schept een nieuwe
toekomst. Dat kan niet anders

LITURGISCHE NOTITIES

AGhtsle zondag van de Hedst
Psalm 85 heeft iets van een kyrid en

een gloria, maar ook van een qebed

voorafgaand aan de schriftlezing. De

psalm geeft aan dat men niet zomaar

kennis kan nemen van 'Gods woord'.

Je toewenden naar God gaat samen

met een ommekeer in ie eigen leven.

Het is niet de bedoeling dat Gods heil

in de lucht blijft hangen. Het moet

aarden. Wie naast deze psalm kiest

voor een verhaal over oavid kan den-

ken aan de verhalen over David op de

vlucht voor Saul: I Samuel 19 e.v. ln

de liturgie kan worden gevierd dat

onze aarde Gods schepping is, be-

doeld als qoede woonplaats. Dat kan

inspiratie geven voor een goed beheer

van de aarde.

Geschikte liederen:'Samen op de aar-

de' ril Zingend Geloven ll,lied 157

(Boekencentrum). Gezang 49, Gezang

488. Een mooi lied bij de herfst is:

'Het jaar neigt zich tot stille groef uit

Zingend Geloven Y, lied 58 (Boeken-

centrum).
Suggesties kinderliederenr'Lied van

helland' , Geroepen om te zingen,lied

108 (Narratio). '0p de goede aarde',

Met andere wooden,lied 25 (NZV).

'Met koning David zingen wii een

psalm, Zingen in de tii4 lied 9 (Kok).

I 
'Kom mee, zei David allemaal'. z/r-
gend geloven Y//, lied 53.
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dan in het Beloofde Land.

Omkeren
Het sleutelwoord is 'omkeren'.
Heel nadrukkelijk staat het in
vers 2. Het is God die de omke-
ring bewerkstelligt. Daarmee over-
wint God als het ware zichzeli
omdat Hij zich 'afwendt' {hetzelf-
de werkwoord als 'omkeren') van
ziin toorn (vers 41. Toch wordt er
aan het begin van vers 5 opnieuw
om omkering gevraagd. Letterlijk
staat er: 'Doe ons omkeren'. Ook
in vers 7 komt het weer terug:
'Breng een wending in ons leven!'
Blijkbaar is die ene wending ten
goede niet genoeg. De terugkeer
uit de ballingschap is maar een
eerste begin. Krijgt het ook een
vervolg, als de wederopbouw
moeizamer is dan gedacht? Zonder
Cod gaat het niet, maar ook van
het volk wordt wat verwacht: Laat
het zich niet 'omkeren naar
dwaasheid' (vers 9). Het volk moet
naar God luisteren en gaan in de
richting die God wijst.

Vrede
God spreekt over vrede lvers 9).

De dichter maakt duideliik wat
met die vrede wordt bedoeld.
Zo eigent hil zich de woorden van
God toe. Het gaat hier over de re-
latie tussen God en mens en over
de activiteit die van beide kanten
wordt verwacht. Er worden grote
woorden gebruikt: heil, heerlijk-
heid, goedertierenheid, trouw en
gerechtigheid. Dat gebeurt steeds
paarsgewijs. Het Cen legt het
ander uit. In vers I0 is sprake van
Gods heerliikheid. Die staat niet
ver van de mensen af, maar wordt
zichtbaar in het heil van mensen.
Trouw hoort bij goedertierenheid
lvers I1; dit woordpaar komt vaak
voor in de Biibel). Cerechtigheid
is iets dat vaak ver te zoeken is.
Men moet er voor vechten. ln
vers 11 is echter sprake van:

'Gerechtigheid en vrede kussen
elkaar'. Het liikt wel of het van
zelf gaat: Een hemel op aarde. In
vers l2 wordt gesuggereerd dat
het hemelse goed op onze aarde

inwerkt en goede vrucht voort-
brengt. De verwachtingen zijn
hoog gespannen. Men noemt deze
psalm wel een adventslied.

KIND OP ZONDAG T JMRGANG 70. NR, ]
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THEMA
Vreugde om het recht

) v,", ,ond"g"n lang leggen we
'het accent hl de psalmcn In
biina elke kerkdienst wordt wel
uit dit hedboek van de Bijbel gc-
zongen. Maar in novemher staan
we meer dan anders stil bii deze
lrederen. Bii het hladeren door het
boek van de Psalmcn volgcn we
het spoor van het Oecumsniscir
Leesrooster lzie blz. 9l en 92).
Vandaag staan we stil bii psalm
98. Alle registers gaan open. Het
is edn grote lofzang. Dat geldt
zowel voor al het goede dat over
God wordt gezegd als over de

manier waarop dat gebeurt. Zo
wordt God recht gcdaan. Zo
komen ook wie God bezrngen
het best tot hun recht.

PSALM 98
Zingt een nieuw lied

Gods heil
Psalm 98 heelt een simpcl op'
schri{t:'Een psalm'. Jc kan het dc
psalm bil uitstek nocmen. Het
verwante werkwoord kecrt terug
in vers 5. In een psalm gaat het
over twee zaken, die in het eerstc
vers worden genoemd: De 'won-
deren'die Cod doet en het bczin-
gen daarvan. Gods handelen
wordt aangeduid in het cerste dcel

lvers l -31. Het psalmzingen wordt
verder uitgewerkt in vers 4-il.
Het eerste deel wordt gekenmerkt
door het woord'redden' ldoor
Godl, namclijk in de verzcn lb,
2a en 3b. Het is hetzelfde woord
dat terugkomt in dc naam fozua/
Jezus. ln de vertalingen komt dat
niet altijd even goed tot uitdruk'
king. In het NBC staat er eerst

'gaf Hem zege'en later'heil'. God
laat zich kennen in dat heil. Het
wordt omschreven als de openba-

ring van zijn gerechtigheid. Deze

wordt zichtbaar in ziin goedertie-
renheid en trouw. Deze woorden
kwamen in psalm 85 (zondag I I
november) ook al aan de orde. In
psalm 98 wordt het toegespitst op
de specilieke relatie tussen Cod
en zijn volk. Heel de wereld is ge-

tuige hoe fu vasthoudt aan het
verbond met IsraEl. Cod is trouw.
Dat bliikt uit zijn vasthoudende
en zich steeds vernieuwende lie{-
devolle handelen jegens zijn volk.
De woorden doen denken aan de

manier waarop in de tweede

fesaia (biivoorbeeld in 42:10- l2l
aan het volk in ballingschap de

redding door God wordt aange-
zegd. Tot ln de uithoeken van de

aarde wordt het bekend gemaakt
en bezongen.

Sluitstuk
Psalm 98 kan men lezen als het
sluitstuk van drie psalmen. Wie de
psalm naast psalm 96 et97 legt,
ziet veel overeenkomsten. Het
draait allemaal om de komst van
God als koning op aarde. In psalm
96 en de eerste helft van psalm 97
wordt de nadruk gelegd op de ont-
zetting die dat oproept, en dat de

afgoden afgedaan zullen hebben.
In de tweede helft van psalm 97
en in psalm 98 li5 de nadruk op
de verlossing van Gods volk.

De lof aan God
Via woordherhalingen worden de

lofverheffingen als het ware aan
elkaar geregen. ')uicht de Here
toe, heel de aarde, gaat open, ju-
belt en zingt', zo zet vers 4 in.
Het 'zingen' wordt vervolgens
verder uitgewerkt in vers 5 en 6:

Laat het gebeuren onder begelei-
ding van alle mogelijke instru-
menten, steeds luidruchtiger.
'fuicht', zo wordt in vers 6b het
eerste woord van vers 4 weer op-
gepakt, en wel 'voor het aange-

zicht van de koning, de Here'.

In vers 7 en 8 wordt duideliik wat
bedoeld wordt met 'heel de
aarde': van laag tot hoog, van de
zee€n tot aan de bergen en ieder
die zich waar dan ook bevindt
l'de wereld en wie haar bewo-
nen'); niemand kan langs de kant
blijven staan. Nu uitgesproken is
hoe het loflied wordt aangeheven
en wie eraan deelnemen, wordt er
ook meer gezegd over degene tot
wie het is gericht: 'Voor het aan-
gezicht van de Here die komt om
recht te brengen op aarde'. Heel
'de wereld' {opgeroepen om de lof
te zingenl zal nu ook delen in de
gave van het recht lvers 9bl.
Het beeld van de zee, bergen en
rivieren die meedoen in de

lofzang komen we ook tegen in
psalm 96:l l-12 (inclusief de bo-
men). In psalm 97:5 lezen we hoe
de bergen 'versmelten als was'bii
de verschijning van de Here. Een
soortgelilke gedachte komen we
tegen in het evangelie van Lucas.
Als larizee€n hun afkeer uitspre-
ken over het gejubel bii Jezus' in-
tocht in feruzalem, zegt Jezus:
'Ik zeg u, indien deze zwegen,
zouden de stenen roepen'

{Lucas l9:401.

Recht
Het gaat uiteindelijk om de hoop
op recht en gerechtigheid. Dat
kan niet genoeg worden bezon-
gen, als een vorm van protest te-
gen het onrecht dat heerst op aar-
de. Tegenover het oude liedie van
het recht van de sterkste mag een
nieuw lied worden aangeheven.
Alle koningen en leidslieden die
hun macht misbruiken moeten
plaats maken voor de Eeuwige
wiens macht al het andere verre
te boven gaat. Hii Sebruikt ziin
macht'in rechtmatigheid' lvgl.
psalm 96:10 en 99:41.

Klaas Spronk
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l{egende uondag Yan de Herlst

Men zou aan de hand van Psalm 98

speciale aandacht kunnen gev€n aan

de lolverhetfing na de evangelielezing.

De psalm geeft aan hoe Gods heil on-

weerstaanbaar doordringt in onze we-

reld. ln verwonderde dankbaarheid

nemen we dat geschenk aan. oit past

ook bij de functie van Psalm 98 oP

deze zondag, als antwoordPsalm.

Een mogeliik verhaal is de manier

waarop David volgens llSamuel6 de

ark verwelkomt bij de terugkeer in

Jeruzalem. Hij gaat daarbii- op een

manier die niel iedereen begriipt of ac-

cepteert - uit ziin dak.

r(No oP zoNo G tJAARG NG70,Nn"l

Suggesties kinde rliederen:'Komt, laat

ons vrolijk zingen', Alles wordt nieuw

/, lied 29 (NZV). 'Wii hebben oP de

lluit gespeeld', Alles wordt nieuw ll,

lied '15 en 'cantate" lied 29). 'Het lied-
je van verlangen', A// es wordt nieuw

//l lied 28.'Wij moeten Gode zingen',

Liedboek, Gezang 301. Klaas Spronk
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THEMA
Ons middelpunt

) v,.r rorrd"g".r lang leggen we
'het accent bri de psalmr,'n. [n
biina elke kerkdienst wordt wel
uit dit liedboek van de Bijbel ge-

zongen. Maar in novemhcr staan
we meer dan anders stil bij deze
liederen. Bii het bladeren door het
bock van de Psalmen volgcn we
het spoor van het Oecumenisch
Leesroostet \zie blz.9l en 92|.
Vandaag staan wc stil bii psalm

'1(r. Dezc psalm is onder vcel pro-
testantse kerkgangcrs hckend in
dc vertaling van de berijming
door Luther: 'Een vaste burcht rs

onzc God'. Daarom rocpt rle
psalm bii sommige oudcrc mcn-
scn nog steeds een gevoel op van
'wlj tegen de Roomsen'. Psalm,16
is echter niet of niet alleen
ecn Iied van stoere strriclers. Het
is ook het lied van bangc mensen,
dic een veilige schuilplaats zoe-
ken te midden van grotc cn on-
overzichteli jke dreiging.

PSALM 46
God is ons een toevlucht

Als ie wereld instort
Psalm 46 zet hcel stellig in: bii
God kun ie veilig schuilen. Dat
hceft de ervaring geleerd lvers 21.

Achter die zekerheid gaat echtcr
ook angst schuil. De Srotc woor-
den moeten bange gevoclens ver-
jagen, want in de volgende verzen
wordt beschreven hoe de wereld
letterliik instort. Wie zou daar
nict bang voor ziini De schepping
wordt als het ware teruggedraaid.
I)e vloed komt weer over de aarde.

Sela
ln de Hebreeuwse tckst staat na

vers 4 het woord'sela'. We weten
niet precies wat het betekent.
Waarschiinliik geeft het een rust-
pauze aan. We krijgen even de tiid
om het voorafgaande op ons te la-
ten inwerken. In deze psalm komt
het ook voor na vers 8 en aan het
slot. De laatste twee keer gebeun
dat na het refrein 'De Here der
heerscharen is met ons, een burcht
is ons de God vau fakob'.

Een 3terke stad
De 'stad C,ods', reaarvan wordt te-
zegd: 'Cod is in haar midden', is
|eruzalem. Psalm 46 werd gezon-
gen in de tempel en gal aan hoe
dicht men zich daar bii God voel-
de. Het was een stukje paradijs. De
rivier uit vers 5 zoekt men tever-
geels op de stadsplattegrond; men
vindt haar in Genesis 2:10 als de
rivier die ontspringt ir de hof van
Eden. Iets van de oorspronkeliike
vreugde om de goede schepping
wordt gevonden in |eruzalem. Dat
geeft een geweldig veiLig gevoel,

dat nog eens wordt versterkt door
gebeurtenissen zoals de aftocht
van de Assyrische belegeraars (II

Koningen I8- l9l. Wereldverove'
raars zoals de Assyridrs en de Ba-

bylonidrs komen en gaan, feruza-
lem zal altiid bliiven bestaan. Zo
klinkt keer op keer de belildenis:
God is met ons - Immanu€l.

God als middelpunt
De belijdenis bleef niet onweer-
sproken. Pro{eten als }esaja keer-
den zich tegen de al te grote van-
zelf sprekendheid waarmee hii
werd uitgesproken. Men moest
ntet denken dat men zonder meer
onaantastbaar was. In Jesaia I
worden felle woorden gesproken
tegen de schi;nheiligheid van
mensen die alleen in woorden en

niet in daden hun geloof in God
beliiden. In {eite stelde men zich-
zelf, de eigen status centraal. God
was er voor de zekerheid. Als het
er op aankwam vertrouwde men
meer op eigen overwegingen dan
op Cod. Dat maakt het verhaal
van Achaz duideliik. In Jesaja 7

wordt verteld hoe hii bii oorlogs-
dreiging zichzel{ liever verkoopt
aan de Assyri€rs dan durft te ver-
trouwen op God. Zelfs het teken
van lmmanu€l brengt hem niet op
andere gedachten {hierop komen
we terug op de vierde Adventl.
Daarom is het derde deel van
psalm 46 zo belangriik. fuist daar-
in wordt bezongen hoe God op
zijn manier de dienst uit maakt.
God is ontzagwekkend {vers 9).
Dat houdt ook in dat God meer
ontzag verdient dan al het andere
waarop mensen hun macht base-

ren. Daarom verbreekt Cod het
oorlogstuig. Men zou hier ook an-
dere machtsmiddelen kunnen in-
vullen. De consequentie voor de

mensen is verwoord in de oproep
aan het slot: 'Laat af en weet, dat
Ik God benl'In de proeve van de

Nieuwe Bijbelvert aling lWerk in
uitvoering III staat hier: 'Staak de

striid'. Maar dat is maar €en
aspect van datgene wat is be-

doeld. Het gaat om loslaten. In
psalm 37:8 wordt het werkwoord
gebruikt voor het laten varen van
boosheid. In psalm 46 kan het ook
gaan om het loslaten van gevoe-

Iens van angst of het loslaten van
valse zekerheden. Dat kan alleen
maar als ie €en echt houvast hebt.
En dat hebben we, zo eindigt de
psalm in het refrein, in God.

Klaas Spronk

LITURGISCHE NOTITIES

Laatste z0nda0 van hel kelkeliil iaal
Psalm 46 is een geloofsbelijdenis.

Juist dat onderdeel van de liturgie

verdient deze zondag extra aandacht.

0ude vertrouwde woorden kunnen

houvast bieden, maar het kan ook ge-

vaarlijk zijn 0m de vertrouwde woor-

den te blijven herhalen. De geschiede-

nis leert dat ze z0 een andere en soms

zelfs verkeerde lading kunnen krijgen.

Een mooi verhaal over David bii deze

psalm is het verhaal over ziin strijd te-

gen Goliat uit I Samuel 17. David ver-

trouM daarbii meer op God dan oP

het hem aangeboden wapentuig (zie

met name vers 45 en 47). 0P deze

laatste zondag van het kerkelilk laar

klinkt daarbii ook wat verwoord is in

Gezang 298: Wij staan ten laatsten

kamp gereed'. Juist vanuit het gelool

dat God ons 'nooit zal begeven'zal

men de eindigheid van het leven en

de wereld onder ogen durven zien.

S uggesties kinderliede rcn :'u an de

nieuwe hemel en de nieuwe aarde',

Alles wodt nieuw I,lied 30 (NZV).

'Klein ctedo' , Zingen in de tiid,lied 7
(Kok). 'lmmanuel', Zingen van het

/icrt, lied 33 (Kok).
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