Zondag 8 juli 2012
Psalm 84

MENS ZOEKT GOD
(1) De spiritualiteit van Psalm 84

Het zijn maar drie woordjes. Maar er
gaat een wereld van zoeken en vinden
en kwijtraken achter schuil. En ook: de
wereld van ons mensen en de werkelijkheid van God de HEER.
Onrustig is ons hart
Mens zoekt God. Is dat waar? Augustinus (5e eeuw) zei: ‘Onrustig is ons
hart tot het rust vindt in u, o God’.
Een Russische godsdienstfilosoof heeft
eens gezegd: ‘De mens is ongeneeslijk
religieus.’ Dat zien we juist ook in de
21e eeuw: mensen zijn het kille rationalisme en het kale materialisme zat. Er
is meer. En Psalm 84 (een springlevende eeuwenoude songtekst van muziekband ‘De Korachieten’) zingt: ‘Diep in
mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.’
Mus zoekt God
Zo’n songtekst helpt je (of je nu christen bent of niet) om contact te maken
met dat verlangen naar meer. Want
ieder mens verlangt naar een thuis,

naar veiligheid, een plek om te wonen,
waar je geliefd bent en jezelf mag zijn.
De liedjeszanger ziet een mus en
wordt jaloers: ik zou die mus willen
zijn, blijvend in Gods nabijheid (zie
ook: Psalm 16:11 en 73:28). Hoe is dat
bij jou? Die stenen tempel is er niet
meer. Jezus is nu de tempel van God.
Verlangen naar het huis van God is
verlangen naar Jezus in wie God aanwezig was en is op aarde.
Mens zoekt geluk
In de Psalm duikt drie keer dat woordje ‘gelukkig’ op. Dat willen we allemaal: gelukkig zijn! We zijn geschapen
voor het geluk. Niet in die zin dat altijd alles goed gaat (we trekken allemaal van tijd tot tijd door een dal van
dorheid), maar wel dat je geliefd bent
en tot je bestemming komt. We zoeken ons geluk vaak in geld, veel vrije
tijd, hard werken. We zeggen tegen
onze partner, onze baas, onze vader of
moeder, ons kind: ‘jij moet mij gelukkig maken.’ Maar daarmee overvraag je
de ander. Gelukkig word je
1. als je woont in Gods huis, als je
thuis komt bij Jezus;
2. als je je toevlucht zoekt bij God, en
als er zich in je hart steeds meer
wegen aftekenen die Jezus als
bestemming hebben;
3. als je op God vertrouwt en je aan
hem toevertrouwt.

Mijn hart en mijn lijf
roepen om de levende God
Psalm 84:3
Mijn God
Wie is de God die we leren kennen in
Psalm 84? Tot drie keer heet hij ‘HEER
van de hemelse machten’. Dat is de
HEER die omringd is door zijn engelen;
de HEER die machtig beschermend
om ons heen is door zijn hemelboden;
de HEER die heilig is, groter en indrukwekkender dan wie ook (zijn heiligheid
is jouw veiligheid); de HEER die een
zon is: warmte geeft hij, licht, kracht,
energie en eeuwig leven; de HEER die
een schild is: achter hem kun je schuilen, in zijn nabijheid ben je een beschermd mens; de HEER die zijn genade en glorie niet voor zichzelf houdt
maar weggeeft: genereus deelt hij zijn
genade en glorie aan mensen uit. Dat is
groots van God, dat wij mogen delen
in zijn glorie, dat wij bestemd zijn tot
gelijkvormigheid aan het glorieuze
beeld van God in Christus.
Echo, echo
Mens zoekt God. Nu zien we ook dat
achter die werkelijkheid een andere
waarheid ligt: ‘mens zoekt God’ is een
echo van ‘God zoekt mens’.
De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart
het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus
Christus.
(2 Korintiërs 4:6).

Onbevangen verlangen
Mens zoekt God. Als dat een omschrijving is van jou, wat dan te doen? Doe
wat de Psalm aanreikt: ga onbevangen
op weg. Er zijn vaak blokkades waardoor we die onbevangenheid (eerlijkheid, eenvoud, oprechtheid) kwijt zijn.
Dat komt misschien wel juist door onze focus op onszelf. Vertrouwen op
jezelf en ‘in control’ willen zijn leer je
af door te verlangen naar de Heer en je
aan hem toe te vertrouwen. Luister
daarom naar Jezus: ‘Gelukkig wie
onbevangen op weg gaan, zij zullen
God zien.’
In gesprek gaan
1. Herken je het: ‘Mens zoekt God’? Ben jij
ook op zoek naar God?
2. ‘De mens is ongeneeslijk religieus.’ Ben je
het eens met deze uitspraak?
3. Welk beeld van God schildert Psalm 84?
4. ‘Mens zoekt God’ is een echo van ‘God
zoekt mens’. Deel je die gedachte?
5. Wat gebeurt er als je bij ieder mens die je
ontmoet denkt: ‘hij/zij zoekt God’? Wat
betekent dit voor een missionaire levensstijl?
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