Psalm 94:9
Zou Hij, die het oor plantte, niet horen?
die het oog vormde, niet zien?…
De eerste indruk die dit gekozen tekstwoord wekt, zal onwillekeurig een positieve zijn. Want hebt u bij het lezen
ervan niet de neiging om direct te denken aan de verzekering van een altijd waakzaam en op de mens betrokken
God? Om echter de intentie van dit tekstvers recht te doen, is een lezen van heel psalm 94 zeker aan te raden.
Lezing zal dan het geschetste positieve niet uitsluiten, maar allereerst een serieus te nemen waarschuwende
geladenheid onderstrepen.
De psalmist spreekt met betrekking tot zijn directe omgeving over hovaardigen, goddelozen en bedrijvers van
ongerechtigheid die smalen, verwaten taal spreken en een hoog woord voeren. En dan tekent hij uit hoe zij met
de kwetsbare omgeving omgaan. Ze vertreden, verdrukken en vermoorden, wie? De zwakken, weduwen, wezen
en vreemdelingen. En ook Gods ‘erfdeel’ ontzien ze niet, terwijl ze met God nauwelijks of niet rekenen.
Herkenbaar? De psalmist geeft in het gekozen tekstwoord aan, dat de door hem beschreven wereld als zijnde
God en zelfs medemens vijandig en amper tot niet rekenend met God, er wel van overtuigd moet zijn dat Deze
hen én ziet én… hoort! Deze constatering impliceert, laat de psalm ter bemoediging en vertroosting zien aan met
name degene die God wel van harte liefheeft en leeft naar en vanuit Gods geboden en Woord, dat God de
hovaardigen, goddelozen en bedrijvers van ongerechtigheid niet onschuldig houdt! ‘Want de Here zal zijn volk
niet verstoten en zijn erfdeel niet verlaten; want de rechtspraak zal weer rechtvaardig worden…’ (vers 15,16).
Zeker hetgeen volgt in vers 17 onder-streept het positieve van het gekozen tekstwoord: ‘Indien de Here mijn hulp
niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben’.
Lettend op onze tijd en wat zich daarin meer en meer als nadrukkelijk anti-christelijk aftekent en doet gelden,
concreet trekken van vervolging in zich dragend, moet duidelijk zijn dat God dat alles én hoort én ziet en niet
onschuldig houdt! Als iets ons christenen vandaag duidelijk moet zijn, dan is het wel dat het christen zijn en als
christen leven - en dat tot in alle facetten van je bestaan - al moeilijker gaat worden. De door de psalmist
beschreven situatie in zijn tijd raakt immers al meer onze tijd! Het luidruchtig smalende van godlozen, zich maar
al te duidelijk uitend in hun handel en wandel, en de daarbij openlijk kwetsende opstelling ten opzichte van hen
die God liefhebben, kan niemand ontgaan. En wat als het gaat om het omgaan met de kwetsbaren in onze
samenleving? Het gekozen tekstwoord wekt daarom op, om God dit alles indachtig te maken en Hem te vragen
om het openbaar worden van zijn recht en gerechtigheid! Dit openbaar worden zal, lettend op de tekenen van de
tijd, vast niet lang meer op zich laten wachten! Hij heeft alles onder controle!
Gebed

U Vader hoort en ziet hoe juist in onze tijd, wat Uw Woord onomwonden benoemt als, de ‘goddelozen’ zich al
brutaler doen gelden. U hoort en ziet dat Uw kinderen het allesbehalve gemakkelijk hebben in deze tijd om te
leven naar en vanuit Uw geboden en Woord, en hoe dit zijn sporen trekt tot in het alledaagse bestaan. Dat Uw
oren horen en dat Uw ogen zien en U in Jezus Christus spoedig terugkomt met recht en gerechtigheid. Laat ons
tot dat moment doordrongen zijn van het besef dat U alles in Uw handen houdt. Om Jezus wil, amen.

