
Psalm 92:8a en 13a (SV-J)

[D]e goddelozen groeien als het kruid…
[d]e rechtvaardige zal groeien als een palmboom.

Wanneer je deze verzen zo naast elkaar zet dan lijkt het alsof de goddeloze en de rechtvaardige met elkaar worden
vergeleken en dat in een psalm, een lied op de sabbat. Het moment van rust en zo uitermate geschikt voor
overdenken. Juist op zulke momenten kan het je vergaan als Asaf. Wie kent niet de klacht van hem als rechtvaardige
in psalm 73 over de goddeloze - en dat tegenover God - als hij zijn leven en wat hem overkomt, vergelijkt met het
leven van die goddeloze. Eigenlijk concludeert hij in die psalm aanvankelijk zoveel als: het gaat de goddelozen goed
o Here en zie eens naar mij - wat een verschil!

Hebt u wel eens op het kruid of het onkruid gelet? Wat tiert dat welig hè! Het doet het schijnbaar overal en altijd
bijzonder goed. Het groeit, lijkt wel, zelfs tegen de verdrukking in, ofwel, het gaat de goddeloze schijnbaar in alle
omstandigheden inderdaad voor de wind zoals Asaf vaststelde. Niets lijkt hen te deren. Als je dan naar de
gemiddelde christen kijkt, misschien uw eigen leven, dan kun je deze Asaf wel begrijpen! Helemaal als je beseft dat
onder ‘goddelozen’ niet enkel de ‘niet gelovigen’ zijn bedoeld, maar er ook geduid wordt op degenen die het met
God niet zo nauw nemen, terwijl ze zich wél rekenen tot zijn volgelingen. En toch…

Evenals in de aangehaalde Psalm 73 van Asaf is het van belang eens te letten op ‘het einde’. Het mag zo zijn dat het
op bozen en goeden, rechtvaardigen en onrechtvaardigen regent en dat over beiden de zon opgaat (Matt. 5:45), het
einde laat evenwel zien dat God wel degelijk met ieders zijn en ieders doen en laten rekent! Daarenboven, wanneer je
kijkt naar het wortelgestel van het kruid en de palmboom, dan blijkt daar al een belangrijk verschil! Vertaal dat eens
naar de levensomstandigheden. De Palm- en cederboom slaan al naar gelang de kracht van een mogelijke storm hun
wortels dieper en weten bij grote droogte zo alsnog voldoende vocht te bemachtigen. Bij grote droogte sterft
daarentegen het kruid en één windvlaag is dan voldoende om het te laten verdwijnen.

Tot Asaf drong dit alles ten slotte door, juist toen hij op dit einde lette en toen zijn eigen einde in Gods licht
overwoog: Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna in uw heerlijkheid opnemen (Ps. 73:24). Dan roept hij uit:
Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde; al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns
harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig (vers 25).

Wat een verschil! Van dag en nacht! Van Licht en donker! Het geheim? God kennen, Hem in Christus meer en meer
leren kennen, Hem gehoorzamen, leven bij en van het Woord en, het er in wortelen (Col. 3:16)! Gezegend heet
diegene die zo op de Here vertrouwt: Hij toch zal zijn als een boom aan het water gepland, die zijn wortels tot aan
een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen
zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen (Jer. 17:8).

Gebed
Mag dat ons verlangen zijn, U meer en meer te leren kennen. Doordring ons van de noodzaak daartoe te wortelen in
Uw Woord, daarop te vertrouwen en enkel daaruit te leven. Doe ons zijn als de boom geplant aan het water, die zijn
wortels zo uitslaat, zodat hij bestand is tegen de droogte en de hitte en zo niet alleen het loof groen blijft, maar we
ook vrucht dragen en dat tot eer van U.  Amen.


