
Psalm 119:99

Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,
want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.

In 2 Petrus 1:5 dringt Petrus, onder de leiding van de Heilige Geest, erop aan dat de oprechte volgeling van
Jezus er op toe ziet dat zijn kennis toeneemt. Hij doelt dan niet op wetenschappelijke kennis, maar op de
geestelijke kennis. De kennis, die groeit en bloeit in en door de omgang met God en diens Woord. Dat dit een
schijnbaar problematische zaak kan zijn, en ons daarom de aansporing van Petrus des te meer doet begrijpen,
blijkt uit de verzuchting van God zelf door de mond van de profeet Hosea aan het adres van zijn uitverkoren
bondsvolk. Wie kent niet die met goddelijke pijn geladen woorden uitgesproken door Hosea, maar vaak slechts
ten dele geciteerd: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (Hosea 4:6). Het vers zegt evenwel
meer, en juist dat zet, waarschuwend, een rood vette streep onder de aansporing van Petrus: Omdat gij de kennis
verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God
vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Hoe een en ander de woorden van de psalmist van het voor deze week gekozen tekstvers raakt, wordt duidelijk
als we het door hem gebezigde begrip 'getuigenis' leggen naast het door God in Hosea gebruikte begrip 'wet'. Beide
keren gaat het daarbij om Gods geboden, zijn Woord. We behoeven maar naar de woorden van Jezus te luisteren
in Johannes 14 en we zien dat 'wet' en 'Woord' bijeenhoren, samenvallen - synoniem zijn. Vanuit de woorden van
God door de mond van Hosea gesproken, wordt duidelijk dat het gebrek aan kennis een oorsprong kende. God
geeft aan dat het volk de kennis verworpen heeft. Ofwel, ze namen willens en wetens met Gods geboden en Woord
simpel gezegd een loopje. Het stak voor hen niet meer zo nauw. Ze maakten God in zijn gebod en Woord monddood
door aan Gods geboden en Woord een eigen invulling te geven. Herkenbaar vandaag? Is de gedachte niet uiterst
populair die ervan uitgaat, dat elke mens in Gods geboden en Woord zijn eigen waarheid kan en mag vinden?

Het lijkt vrij arrogant wat de psalmist in het gekozen tekstvers zegt: Ik ben verstandiger dan al mijn
leermeesters. Mag ik u op de man/vrouw af vragen, mijzelf insluitend!, groeit de kennis? Neemt ze toe, per dag?
Hoe komen we aan kennis? Wel, misschien moeten we hier de psalmist maar eens meer gaan navolgen. Dat wil
zeggen, net als hij persoonlijk God zoeken in gebed en het opnemen van zijn geboden en Woord. Laten we dan,
net als de psalmist, God toe om zelf door die geboden en dat Woord tot ons hart te spreken, zodat we een en
ander ter harte nemen en daarna gaan leven! Het is triest om te zeggen, maar menig 'priester' vandaag is hierin
geen voorbeeld meer te noemen! Wie naar eigen believen met God, zijn geboden en Woord meent om te kunnen
en mogen gaan, doet er goed aan Gods spreken door Hosea zelfs nu toch maar eens serieus te nemen. Hoe
verstandig ben ik?

Gebed
Vader help me beseffen dat het kennen van Uw geboden en Woord, het omgaan met u, licht geeft, licht dat geen
enkele andere bron en zelfs geen leraar mij kan geven. Help me leven uit en wandelen bij dat licht, dat laatste met
vaste tred. In Jezus naam. Amen.


