
Psalm 139:1
HERE,  Gij doorgrondt en kent mij…

Deze beginwoorden van Psalm 139 getuigen al direct van een geestelijk intieme ervaring en een levende persoonlijke
relatie van de schrijver - David - met God. Ze ademen een diepe verwondering naar God toe uit, een verwondering
die vervolgens op uitzonderlijke wijze wordt verwoord om uit te lopen op een verlangende bede die naadloos aansluit
op de beginwoorden: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een
heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg. David kende God en hield van Hem! Omgekeerd was dat, ondanks
alle missers van de kant van David, ook zo - God noemde David een man naar zijn hart (1 Sam. 13:14). Juist in die
periode(n) ervoer David hoe God op Hem betrokken was en als door een venster tot op de bodem van zijn ziel keek.
God was vertrouwd met zijn diepste roerselen en kende David beter dan deze zich zelf kende.

De Griekse filosofie (en in navolging het humanisme tot en met nota bene zelfs de Vrijmetselarij) mag de uitspraak
als appèl benadrukken: ‘mens ken je zelf’, als geen ander heeft David al geweten dat dít onmogelijk was! Hij wist
vanuit ervaring hoe arglistig het hart was, hoe tot in de kern bedorven zijn diepste wezen - dat hij in ongerechtigheid
was geboren en in zonde ontvangen (Ps. 51:7). Toen zijn geweten sprak in bijvoorbeeld de zaak van Bathseba, was er
geen enkele veilige plek in hem of buiten hemzelf te vinden. David heeft uit ervaring geleerd wat in deze Psalm naar
voren komt, namelijk dat (alleen) God de Alwetende, de Alomtegenwoordige en de Almachtige en bovenal… de
Eerst Liefhebbende is!

Hoe opmerkelijk dat wij mensen in moeilijkheden van welke aard ook - al of niet door ons zelf veroorzaakt -
allereerst en vooral menen dat we het zelf wel kunnen redden (en daarin en daarbij onszelf kunnen kennen). O zeker,
er zijn krachten in onze ziel - latente krachten, zelfs gigantische reserves, maar een veilige plek kan mijn ziel mij
nooit en te nimmer bieden. Er bestaat niet zoiets als een Innerlijke Vredesruimte waar ik tot een vergelijk met mijn
Innerlijke Criticus kan komen zodat deze mijn mogelijk Wijze Liefheb-bende Begeleider kan of zal worden en
Innerlijke Wijsheid zich als een ‘gevoeld ervaren’ zal manifesteren en je jezelf kunt verwezenlijken, actualiseren*).
God betoont zich niet op zo’n wijze, laat staan daarin! Er is zeker en absoluut niet iets verborgen goeds in welk mens
dan ook. Zoals John Philips in zijn commentaar op deze Psalm terecht aangeeft, zijn wij een bundeling van
tegenspraak! David besefte juist hier het arglistige van het hart én het arglistige van de mens, en spreekt, wanneer
deze mens daarbij ook nog zelfs Gods naam waagt te gebruiken, over te haten tegenstanders van God. Hij besefte en
heeft ervaren dat redding en heil, sjaloom in de volste zin van het woord slechts van Gods kant te verwachten was en
dat ondanks de mens. Nieuw testamentisch: dat de enige Vredesplek slechts buiten de mens te vinden is, aan de voet
van het kruis in de ontmoeting met Jezus de Christus, die óók de mens doorzag en hoe (b.v. Matt. 12:25)! Daarom:
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid
mij op de eeuwige weg. Ofwel: Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest (ps.
51:12)!

Gebed
Laat ons niet in de diabolische leugen gevangen worden dat we onszelf kunnen kennen. Zoals Uw Woord zegt
Vader, ons hart is arglistig en daarenboven ons kennen sowieso onvolkomen. Alleen U bent vertrouwd met onze
diepste roerselen. Daarom, doorgrond en ken mijn hart o Heer, zie of er in mij een heilloze weg is en leid mij op de
eeuwige! Met David vragen we: Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Uit
genade en om Jezus wil, amen.

*) Een visie die we tegenkomen bij de focustherapie
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