Bijbelzondag 28 oktober 2012
Psalm 51:12-14

EEN ZUIVER HART
Gods Geest in jouw leven 3

Op Bijbelzondag vieren we dat we allemaal een Bijbel hebben. Als de Bijbel
open gaat, waait de Geest (2 Timoteüs
3:16 - ‘Elke schrifttekst is door God
geïnspireerd en kan gebruikt worden
om onderricht te geven en om op te
voeden tot een deugdzaam leven’).
Hoe vaak gaat de Bijbel open? Als je
verlangt naar de Geest in je leven, is
het luisteren naar Gods woorden intens belangrijk. In Psalm 51, Psalm van
David, worden ons door de Geest gebedswoorden aangereikt die gaan over
Gods Geest en onze geest.
Davids verhaal
Het gebed van deze man naar Gods
hart is een hartstochtelijke schreeuw
om vergeving én vernieuwing nadat hij
overspel had gepleegd met Batseba (die

zwanger was geworden) en zijn macht
had misbruikt om haar man te laten
sterven (2 Samuël 11). David heeft
daar spijt van: ‘Wees mij genadig. Ik
ken mijn wandaden. Tegen u alleen
heb ik gezondigd. Neem met majoraan
mijn zonden weg.’
Meer dan vergeving
Maar het gebed van David gaat verder
dan de vraag om vergeving. Hij vraagt
om vernieuwing, om een heel nieuw
hart. Vergeving rekent af met verkeerde daden, vernieuwing rekent af met
een verkeerd gericht hart. Wie verlangt
naar de kracht van het bloed van
Christus moet ook verlangen naar de
kracht van de Geest van Christus! Wie
geen vernieuwing wil, maar alleen vergeving, ontvangt geen van beide. Heel
krachtig klinkt nu het gebed om de
schepping van een zuiver hart. ‘Schep,
o God, een zuiver hart in mij.’
Schep
Het woord voor ‘scheppen’ (bara)
wordt in de Bijbel alleen voor God gebruikt! Alleen God is in staat iets volkomen nieuws te scheppen. David
weet dat hij hier machteloos staat: hij
kan niet zelf zorgen voor een zuiver
hart, maar is voor honderd procent
aangewezen op de werking van Gods
Geest, die Schepper is. ‘Kom, Schepper Geest!’ (DL III/IV 11,12)

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest,
maak mij standvastig.
Psalm 51:12
O God
Het gebed van David is echt uit nood
geboren. Het is een schreeuw uit zijn
binnenste: ‘O God!’ Het is geen plichtmatige vraag maar een heftige en gepassioneerde uitroep tot God. David
weet hoe hopeloos hij er aan toe is als
niet God zélf iets nieuws in zijn leven,
in zijn binnenste gaat doen. Daarom
klinken ook deze woorden: ‘Verban mij
niet uit uw nabijheid, neem uw heilige
geest niet van mij weg.’ De heilige
Geest is dus blijkbaar de levendmakende en krachtige aanwezigheid van
God. Alleen levend ‘voor Gods aangezicht’ kan gebeuren wat ten diepste
nodig is.

Een sterke geest
Hoe gaat dat gebeuren!? We herkennen
allemaal de onzuivere gedachten en
motieven die leiden tot gedrag dat ons
verveemdt van God. Ons hart wordt
zuiver door aanhoudend gebed (Psalm
51:12-14) en door ons vast te klampen
aan deze woorden van Jezus, beloften
die zijn Geest ademen:
 Jullie zijn al rein door alles wat ik
gezegd hebt. Als iemand in mij
blijft en ik in hem, zal hij veel
vrucht dragen. Maar zonder mij kun
je niets doen (Joh. 15:3,5);
 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien (Mat. 5:8).

Een zuiver hart in mij
Let erop dat David niet om ander gedrag bidt, of om niet meer in verleiding
te komen, of om een accountabilitypartner die steeds vraagt hoe hij om
gaat met verleidingen. Dat zou maar
symptoombestrijding zijn. Het echte
probleem (dat leidt tot sex- en machtsspelletjes) zit veel dieper. Het zit in een
hart dat onzuiver is, dat verdeeld, onstandvastig, onstabiel is in toewijding
(een beetje aan God maar ook aan veel
andere zaken). Een zuiver, rein, puur
hart is een hart dat transparant is in
relatie tot God, een hart dat de bron is
van zuivere en integere gedachten, verlangens, gevoelens en intenties.

Gespreksvragen
1. Welke (vernieuwende) rol speelt de Bijbel
in jouw leven? Herken je dat de Geest
door het Woord werkt?
2. Hoe is in jouw leven zichtbaar dat je
verlangt naar meer dan vergeving alleen?
3. Wat doet de Geest in jou als het gaat om
zuiverheid, integriteit, reinheid?
4. Welke rol speelt het gebed om een zuiver
hart in jouw leven?
5. Welk effect hebben de twee genoemde
beloften van Jezus op je?
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