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Nr. 53

Een Psalm voor deze tijd
Deze titel heb ik gegeven aan Psalm 64 omdat daarin de toestand en de
situatie wordt beschreven die zal bestaan vlak voordat God de
heerschappij over de mensheid zal aanvaarden, voordat Hij direct en
openlijk zal optreden tegen alle werkers der ongerechtigheid en een
universele vreze voor Hem zal bewerken, die grote vreugde zal brengen
aan de rechtvaardigen.
Deze Psalm is een gebed dat door David is geschreven toen God hem
daarvoor de woorden gaf. We kunnen ervan verzekerd zijn dat elk door
God geïnspireerd gebed dat in de Bijbel is opgetekend, te zijner tijd zal
worden verhoord. Al zulke gebeden zijn in feite profetieën en als
zodanig zullen zij tot op de letter worden vervuld. Het heeft geen zin om
te proberen deze Psalm in het leven van David te passen, ervan te
maken dat het voortgekomen is uit één van zijn ervaringen, of het op
één of andere wijze in verband te brengen met de geschiedenis van
Israël. De student die zowel met het Oude als het Nieuwe Testament
bekend is, zal het nauwelijks kunnen ontgaan dat deze Psalm nauw
verwant is aan de omstandigheden en voorzeggingen van
II Timotheüs 3:1-9. Dat verklaart waarom het een Psalm voor deze tijd
kan worden genoemd. Beide gedeelten beschrijven de omstandigheden
vlak voordat het geopenbaarde koninkrijk van God werkelijkheid wordt
en beide spreken over een gebeurtenis die ongetwijfeld deel uitmaakt
van Gods aanvaarding van de heerschappij over de mensen.
Hoor, o God, mijn stem in mijn klagen. De Psalm begint met een
dringende vraag om gehoord te worden, wat een volstrekt gepaste

procedure is voor iemand die de verschuldigde eerbied wil tonen voor
de majesteit van God. Er zijn zaken die hij Hem wil bekendmaken en het
gebed is de gebruikelijke communicatiemethode. Hoewel gebed in alle
tijden belangrijk is, krijgt het een nieuwe betekenis in tijden van nood en
verwarring zoals in de tijd waarin wij nu leven. Als er ooit een tijd was
waarin mensen in gesprek moeten blijven met God, is het de tijd die
Paulus ‘de laatste dagen’ noemt. Alle gelovigen zouden onophoudelijk
moeten bidden. We zouden altijd moeten bidden en niet verflauwen.
Behoed mijn leven voor de verschrikking van de vijand. Zijn
smeekbede is direct en op de man af, zoals alle smeekbeden behoren
te zijn. Hij verlangt bescherming tegen de angst die zijn daden zou
kunnen beïnvloeden en hem een leven zou doen leiden dat gestuurd
werd door die angst. Ons leven moet worden gevormd door het Woord
van God. ‘Er staat geschreven,’ zou voor ons altijd de reden moeten zijn
om te geloven wat we geloven en te doen wat we doen. De mensen
zullen proberen ons iets anders te laten doen, maar we moeten altijd in
gedachten houden dat de werkelijke strijd nooit tegen mensen is, maar
‘tegen de overheden, tegen de machten, tegen de beheersers der
duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke verdorvenheid onder de
meest verhevenen’ (Ef. 6:12). We zullen alleen in staat zijn tegen hen
stand te houden in deze boze dag door de hele wapenrusting van God
op te nemen (Ef. 6:11,17).
Verberg mij voor den heimelijken raad der boosdoeners. (St.Vert.)
Een geheime raad duidt op een samenzwering. In onze tijd bestaat er
een samenzwering onder slechte mensen wier doel is om iedereen net
zo verdorven te maken als zij zelf zijn. Dat zij zich kunnen verheugen in
geweldige successen kan niet worden ontkend. ‘Toe maar, leef maar
raak, ga je gang, iedereen doet het.’ Dat lijken hun strijdkreten te zijn. Zij
hebben scholen bezet, zelfs de seminaries, en de meeste kerken. Ze
zullen zich nooit tevreden stellen met een gedeeltelijke overwinning. De
aanwezigheid van rechtvaardige mensen verstoort hun gemoedsrust. Ze
vragen, ja, eisen volledige aanpassing aan hun eigen boze wegen en
gedachten. Zij beheersen de theaters, de film, de televisie en de radio.
Het is bijna onmogelijk niet door hen beïnvloed te worden.
Voor het woelen van de bedrijvers van ongerechtigheid. Je vraagt je
af of er een meer volmaakte en volledige beschrijving van wat we overal
om ons heen zien onder woorden kan worden gebracht. Denk eens aan
de eenentwintig categorieën goddeloze mensen die op zullen staan in
de laatste dagen en vraagt u zich dan af of dat niet de mensen zijn die
de tegenwoordige situatie beheersen (II Tim. 3:1-8). Er bestaat een
opstand van de mensheid die gericht is tegen alles wat met God te
maken heeft. Zij weigeren alle wetten die Hij heeft gegeven; zij wijzen

alle richtlijnen af die Hij ze heeft voorgelegd. Ze willen boven God staan.
Die hun tong wetten als een zwaard. David heeft ongetwijfeld
soldaten gezien die hun wetsteen gebruikten voor hun zwaard, als
voorbereiding op de strijd. Nu gebruikt hij dat beeld om de
voorbereidingen van verdorven gedachten van mensen te beschrijven
voor de strijd tegen de Waarheid en de mensen der Waarheid.
Lasterpraat en verkeerde interpretaties zijn vaak hun voornaamste
wapens.
Die hun pijl aanleggen - een bitter woord. Hun pijlen zijn woorden die
verwonden en die pijn veroorzaken. Dat komt overeen met de lasteraars
van II Timotheüs 3:3. De woorden van kwaadaardige mensen zijn altijd
bitter als ze gericht zijn tegen God en Zijn mensen.
Om in het verborgene op de onschuldige te schieten. Uit de
veiligheid van hun positie temidden van mensen van hun eigen soort,
richten zij hun kleinerende, minachtende en lasterlijke woorden op allen
die godvruchtig willen leven in Christus Jezus. Zelfs de moraal die
iemand leert als hij het Woord van God leest, wordt nu gelasterd als
niets anders dan ‘puriteinse ethiek.’
Plotseling schieten zij op hem, zonder iets te ontzien. Zij verlangen
ernaar om hun laster te richten tegen de Waarheid en de mensen van
de Waarheid. Ze zorgen dat ze zelf goed verborgen blijven achter hun
façade van ingebeelde rechtvaardigheid. Zij doen dat zonder een
zweem van angst. Dat geldt in het bijzonder onder het huidige bestuur
van Gods genade.
Zij verstouten zich tot een boos stuk. Zij verstouten zich niet alleen
zelf, maar ook ieder ander. De media zijn vol artikelen, advertenties,
reclameboodschappen, programma’s en beelden die niets anders doen
dan mensen die ‘de weg der goddelozen’ gaan, aan te moedigen.
Zij spreken ervan strikken te verbergen; zij zeggen: Wie ziet ze? Het
doel van hun plannen is om een nietsvermoedende prooi te
verschalken. Zij gaan prat op het feit dat hun strikken zo goed verborgen
zijn dat hun slachtoffers ze niet kunnen ontdekken. Dat betekent dat zij
zijn gespannen langs de paden van hen die drinken om hen tot slaven
van de alcohol te maken, van hen die gokken om hen gokverslaafd te
maken en van hen die kleine vergrijpen begaan om hen een leven vol
van ongerechtigheid te laten leven.
Zij doorzoeken allerlei schalkheid; ten uiterste doorzoeken zij, wat
te doorzoeken is. (St.Vert.) Dat kenmerkt ongetwijfeld een groot aantal
mensen in onze tijd. Dat noemen we: ‘Uit zijn op actie’ en de steden die
vele vormen van verdorvenheid aanbieden, worden al gauw toeristische
trekpleisters en congrescentra. De wereld wordt doorzocht naar nieuwe

en exotische vormen van verdorvenheid.
Ja, ieders binnenste en hart is ondoorgrondelijk. (St.Vert.)
Verdorven mensen zijn in hun ongerechtigheid niet oppervlakkig. Zij
voeren goedvoorbereide plannen uit. Satan heeft enkele van de knapste
koppen van de mensheid verleid en hen gekeerd tegen God en Zijn
Waarheid. Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan
het kennen? Maar het is niet arglistig genoeg voor God die de harten
kent (Jer. 17:9).
Maar plotseling treft God hen met een pijl. Het voornaamwoord ‘hen’
heeft betrekking op alle verdorven mensen waar wij in de vorige
gedeelten bij hebben stilgestaan. Zij hebben hun pijlen van laster en
valsheid afgeschoten. Zij hebben veel overwinningen behaald. Niets
leek hun voortgang te kunnen tegenhouden. Maar opeens is de zaak
volledig omgekeerd. God komt in actie om voor Zijn eigen zaak op te
komen tegen de dwaze mensen die Hem dagelijks smaden (Ps. 74:22).
Hij schiet op alle boosdoeners met een pijl. Dat is de pijl der waarheid –
de waarheid over Hemzelf, over wie Hij is en wat Hij is. Het is een
dichterlijke beschrijving van éénder aspecten van Gods aanvaarding van
de autoriteit over de mensheid. Zijn bliksemen verlichten de wereld
(Ps. 97:4). ‘En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het
levende tezamen zal dit zien’ (Jes. 40:5). ‘De oprechten zien het en
verheugen zich, alle onrecht sluit de mond’ (Ps. 107:42).
De dag zal eenmaal aanbreken waarop ieder menselijk wezen op de
aarde met dramatische abruptheid zal weten Wie Christus is en wat
Christus is in de ogen van God. Dat is de openbaring van Jezus
Christus. Dat is waar de Corinthische gelovigen op wachtten (I Cor. 1:7).
De woorden ‘God treft hen met een pijl’ komen overeen met de
uitspraak in II Timotheüs 3:9 waar, na een uitgebreide beschrijving van
de verdorven mensen in de laatste dagen van Gods bedeling der
genade, wordt verklaard: ‘Maar zij zullen het niet veel verder brengen.’
De slechte mensen zullen plotseling worden gestopt als God het licht
aan doet.
Daar zijn nu hun wonden. God zal niet missen. Niemand kan zich voor
Hem verbergen. Alle verdorven mensen zullen worden verwond door
Zijn Waarheid.
Hun tong doet hen over zichzelf struikelen. Zij geven zichzelf een
afstraffing met hun tong. ‘Hoe hebben we zo blind kunnen zijn; hoe
konden we zo gedachteloos zijn; hoe konden we in zo’n grote
verdorvenheid hebben geleefd en hebben aangemoedigd?’ zouden ze
heel goed zichzelf kunnen toeroepen. Ze staan nu tegenover het
oordeel van het koninkrijk (zie Seed & Bread nummer 36).

Een ieder, die hen ziet, zal zich wegpakken. (St.Vert.) En hoewel het
klopt dat geen rechtvaardige met hen in verband wil worden gebracht op
die dag, is dit niet wat de bedoeling van het Hebreeuws is. ‘Een ieder
die hen ziet, schudt het hoofd’ (zie NBG) is een nauwkeurige vertaling.
Dat is het grote teken van verwarring over wat de mensen zien als de
verdorven mensen hun tong tegen zichzelf zullen keren.
Dan vrezen alle mensen. Dat is dat universele ontzag, respect en
eerbied voor God, die het gevolg is van de aanvaarding der
heerschappij door God. Deze waarheid wordt op veel plaatsen
verkondigd (zie Jes. 59:19).
En verkondigen Gods daad. Het werk dat God heeft gedaan en zal
doen zal de grootste belangstelling hebben onder de mensen en het
belangrijkste onderwerp van gesprek zijn.
En slaan acht op zijn werk. Al Zijn werken en daden zullen
verstandelijk en niet emotioneel worden overdacht. De ene generatie zal
Zijn werken roemen tegenover de andere en Zijn machtige daden
verkondigen. Zij zullen Zijn grootheid verkondigen. Al Zijn werken zullen
Hem prijzen en Zijn heiligen zullen Zijn Naam grootmaken. Zij zullen
spreken over de heerlijkheid van Zijn heerschappij en spreken over Zijn
macht, om aan de zonen der mensen Zijn machtige daden en de
heerlijke grootheid van Zijn heerschappij bekend te maken (zie
Ps. 145:3-12).
De rechtvaardige zal zich in de HERE verheugen en bij Hem
schuilen. Natuurlijk zullen we dat! Dat doen we nu al, maar dat zullen
we dan nog meer doen. We zullen meedoen als de hele aarde Hem
aanbidt en Zijn Naam psalmzingt (Ps. 66:4).
Alle oprechten van hart zullen zich beroemen. O, wat een heerlijke
dag! Ik verwacht daar te zijn wegens een andere heerlijke dag waarop
mijn keuze voor U vaststond, mijn Redder en mijn God.

