
Psalm 32:8
Ik leer en onderwijs u…  Ik raad u; mijn oog is op u.

Heb ik genoeg aan God en zijn Woord? Die vraag roept de gekozen tekst voor deze week op. Er is waarschijnlijk
geen beter moment om met een vraag als deze geconfronteerd te worden dan het moment, dat je volkomen
afhankelijk voor God komt te staan. David stond dat toen hij deze psalm schreef. U zult vast vertrouwd zijn met
zijn levensgeschiedenis en weten dat hét dieptepunt in zijn leven toch wel was, toen hij Uria om het leven had
doen komen om Bathseba voor zich te kunnen verkrijgen. Voor God het moment om zijn Geest terug te trekken.
En dat heeft David, getuige Psalm 51:13, geweten! Toch kwam dit inzicht, de inkeer pas toen Nathan, door God
gestuurd, de woorden sprak: gij zijt die man, ofwel: jij staat schuldig voor God. David erkende voor God zijn
schuld en in Psalm 32 maakt hij melding van de zegen van schuldbelijden - hij staat hier volkomen afhankelijk
van God voor God.

En dan spreekt God het gekozen tekstwoord. Niet mis te verstaan! Kort, simpel en recht op het doel af: Ik leer en
onderwijs… Ik raad… ;mijn oog is op u.
Wanneer we spreken over de relatie met God, dan tekent onder meer dit tekstwoord daarvan het wezen: aan de
ene kant de mens, ontvankelijk, verwachtend - receptief en aan de andere kant God, lerend, onderwijzend en
radend - volkomen op de enkele persoon betrokken. David had aan Hem genoeg en zijn leven laat zien dat hij niet
zonder God kon. Het is daarom dat hij een man naar Gods hart heet, een vriend van God. Als iets het laatste
kenmerkte dan was het wel het blindelings vertrouwen van David op God. En vertrouwen betekent uiteindelijk:
God en zijn Woord zijn genoeg! Dat is de inhoud van het geloof en zal het slot van het gekozen tekstvers waar
maken, dat zijn oog op u is. Hoor David: 'met mijn God spring ik over een muur' (Ps. 18:2) en 'de Here is aan uw
rechterhand' (Ps. 110:5).

Natuurlijk is het goed naar raadgevers te luisteren, opbouwende studies te volgen en te lezen enzovoort,
enzovoort, maar, uiteindelijk zal het in de relatie met God ten diepste moeten gaan om het onvoorwaardelijk
vertrouwen onzerzijds van, in en op Hem en zijn Woord. Het is Jezus die aangaf dat de Heilige Geest Hem zou
verheerlijken - centraal stellen - en uit het zijne zou nemen en zo Hem verkondigen (Joh. 16:14). God spreekt in
en door zijn Woord tot elk van zijn kinderen. Hij leert en onderwijst, geeft raad aan elk van zijn kinderen
persoonlijk. Hij wil als eerste gezocht worden. Het is Jacobus die zegt: Laat niet zovelen uwer leraars zijn (Jac.
3:1), terwijl hij daarbij waarschuwend aantekent: gij weet immers, dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen
worden. Er is geen betere Raadgever dan God zelf, er is geen duidelijker Woord dan Gods Woord. En wat daarin
onduidelijk is wil Hij door zijn Geest waar nodig duidelijk maken. Als Hij zegt Ik leer, onderwijs en raad, dan
meent Hij wat Hij zegt. Dat we nooit vergeten: Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij
te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat (2 Kron. 16:9). Heb ik genoeg aan God en zijn Woord?

Gebed
Dank u Vader dat u zich in het diepst van uw hart laat zien in Jezus. Als ik Hem zie, zie ik mezelf - een zondaar.
Ik kan dan alleen maar belijden: Vader ik weet dat ik een zondaar ben en uw verlossing en vergeving nodig heb.
Zoals U zichzelf in Hem gaf voor mij, geef ik mijzelf aan U en buig bij het kruis. Lof, dank en aanbidding zij U
voor uw onbeschrijflijke liefde voor de mens - voor mij - in Uw Zoon, Jezus de Christus, die ik belijd als HERE.
Amen.
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