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Wij gaan altijd met God...

Liturgie:

1. Votum en zegengroet
2. Antwoordlied: Ps. 113 : 1, 2
3. Gebed
4. Lezen uit de Bijbel: Psalm 139
5. Lied: Ps. 139 : 1 - 4
6. Lezen van de tekst: Psalm 139 : 9 - 10
7. Preek
8. Amenlied: Opwekking 518 (LB nieuw 139b)
9. Geloofsbelijdenis
10. Amenlied: Gz. 166 : 1 - 4
11. Dankgebed
12. Collecte
13. Slotzang: LB. 416 (nieuw - als doorgeeflied M/V) zie p.6
14. Zegen

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
broeders en zusters, jongens en meisjes,
De zomer is een tijd van verandering. <klik 1> Jongens en meisjes op school krijgen
na de vakantie een andere leerkracht. Of ze gaan naar een andere school. Ze beginnen aan
een nieuwe opleiding. Of ze gaan studeren aan een universiteit of hogeschool.
Voor mensen die al een baan hebben zullen de veranderingen misschien niet zo groot
zijn. Ze hopen misschien op promotie. Anderen zoeken mogelijk een andere werkkring. Want
tegenwoordig kies je geen baan voor het leven.
Toch is de zomer meestal wel een tijd van verandering. Je gaat een tijdje op vakantie. Of je bent net van vakantie terug. Even proeven van een andere omgeving. Ergens in
Nederland, in Europa of verder weg.
Zelfs als je gewoon thuisbllijft zijn er veranderingen. Het is ineens veel stiller in de
supermarkt. In het winkelcentrum. Op straat. De buren zijn een tijdje weg. Je kinderen en
kleinkinderen zijn met vakantie.
Maar... ondanks alle veranderingen blijft één ding hetzelfde. <klik 2> De HEER, onze
God, is er altijd bij. De HEER die ook nog eens altijd Dezelfde is. Dat is bij alle veranderingen
een vast gegeven. De noemer waarop je leven zich afspeelt. Je basis.

Het thema is vanmiddag: <klik 3>
Wij gaan altijd met God...
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Ja, we gaan vanmiddag even "back to the basics". Om het in gewoon Nederlands te
zeggen: We gaan terug naar de bron. <klik 4> Dat past wel voor een gemeente die bijeenkomt in een kerkgebouw met de naam "De Bron". Helaas ontbreekt die naam - als gevolg
van vandalisme - al een tijd op de gevel.
Wat er aan de buitenkant nog aan herinnert is het logo. En natuurlijk wat oude
bevestigingspunten. Het logo vraagt wel enige uitleg. Gelukkig is het binnen bij de ingang
meteen duidelijk: "Ik zal de dorstige geven uit de bron van water des levens om niet."
(Openbaring 21 : 6.)
Wat die bron van "water des levens" is? Het is het evangelie van de Heer Jezus
Christus. Het evangelie dat week in week uit in deze gemeente wordt verkondigd. Het is
Jezus voor en Jezus na. <klik 4-1> Want het Woord van God - de Bijbel - gaat open.
God die zich in zijn Woord - en met name in Jezus Christus - doet kennen. Zo leren
wij Hem ook kennen in Psalm 139. <klik 4-2> Eén van de psalmen uit het gebedenboek van
de kerk.

Psalm 139. Een geliefde psalm. Het is er één die een nieuwe berijming vond in de
Opwekkingsbundel. Tekst en muziek van de hand van Marcel Zimmer. Geschreven in het jaar
1998. Inmiddels dus al weer een klassieker. De veranderingen gaan snel...
Het is een Psalm waaruit je gedeelten kunt aantreffen op geboorte- en trouwkaarten.
Ook op rouwkaarten. <klik 4-3> Zij spreekt mensen aan. Deze Psalm kent in het nieuwe
liedboek "Zingen en bidden in huis en kerk" een vijftal variaties. Waaronder ook die van
Marcel Zimmer. (LB 139b)
Twee van de variaties gaan niet om de verzen 19 tot en met 22 heen. "God, breng
de zondaars om, - weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten - ze spreken kwaadaardig
over u, uw vijanden misbruiken uw naam.
Zou ik niet haten wie u haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen
zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijanden geworden."
Deze verzen klinken veel christenen als een wanklank in de oren. <klik 4-4> Ze
zouden ze het liefste schrappen. Zij lijken zo niet in deze psalm te passen. Een psalm die zo
kostbaar en liefelijk over God spreekt. En dan ineens deze harde taal...
De wereld waarin wij leven, moet niets hebben van de kostelijke inhoud van deze
psalm. Zo willen zij God niet kennen. En dat doet de dichter van deze psalm pijn. Hij
schreeuwt het uit.
God is hem lief. <klik 4-5> Hij kan het niet hebben dat mensen zijn geliefde God
aantasten door lasterlijk over Hem te spreken. Zijn naam te misbruiken. Hem te haten. Zich
aan Hem niets gelegen laten liggen.
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Waarom God de dichter lief is? De eerste 18 verzen gaan daar uitgebreid over. God
weet alles van hem. Gods ogen waken over zijn leven. Want God staat aan het begin en het
einde ervan.
God is zo groot, dat het verstand van de dichter erbij stil staat. Hij is vol van verwondering over God. <klik 5> Ja, als je God echt leert kennen, dan kun je alleen maar
verwonderd zijn. Verwonderd dat die grote en heerlijke God met jou van doen wil hebben.
In dat verband komen ook de verzen van onze tekst aan de orde. Voorafgegaan door
de woorden: "Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen?" Is
dat verwonderd? Is het niet eerder beangstigend? <klik 5-1>
Op het eerste gehoor kan het je doen denken aan het alziende oog. <klik 5-2> Een
afbeelding die in het verleden te vinden was op posters, die aandacht vroegen voor "God die
alles ziet". Ik herinner mij boeken, waarin kinderen bang waren voor dat oog. Bang voor
God...
Mij doet het meer denken aan het boek van George Orwell met als titel het jaartal
1984. "Big brother is watching you." Twee voorbeelden. <klik 5-3> <klik 5-4> Met weer dat
alziende oog. Ook angstaanjagend.
Maar dat is nu juist niet de bedoeling van onze tekst. Het wil ons niet bang maken.
Het wil ons troosten. Bemoedigen. Rust en vrede geven. Het is juist fijn dat God ons altijd
ziet. <klik 6> In dat geloof kun je verder.

We lezen: "Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij
de verste zee..." Voor iemand die woont in het land Kanaän gaat het hier over het oosten en
het westen. De zon komt op in het oosten. De Middellandse Zee ligt in het westen.
De vleugels van de dageraad doen denken aan de snelheid waarmee de zon in het
Midden-Oosten opkomt. Wonen voorbij de verste zee zegt iets over grote afstand. Ver achter
de horizon. Heel de in die tijd bewoonde wereld.
Wij kennen dat ook uit Psalm 113: <klik 6-1> Van waar de zon opgaat tot waar zij
ondergaat. Van Oost naar West. Waar ik ook heen ga. Geen plek op aarde is voor ons onbereikbaar. Als onze portemonnee het tenminste toelaat.
Nu weten we natuurlijk niet hoe ver een Israëliet in de tijd dat deze psalm werd gedicht kon reizen. Abraham reisde van Irak naar Kanaän. Jakob trok van Kanaän naar Egypte.
Salomo's schepen voeren naar Ofir - waarschijnlijk in het zuiden van Saoedie Arabië.
Israël en Juda werden later in ballingschap gevoerd terug naar Irak. In het nieuwe
testament lezen we van Paulus' zendingsreizen via Turkijë, Griekenland naar Rome. Misschien ook nog naar Spanje.
Vergeleken bij ons reizen, eerst per stoomschip, later met het vliegtuig, waren het
geen afstanden. Van Australië tot Alaska. Van Argentinië tot Azië. Of naar Antiartica. Het is
allemaal mogelijk.
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Er zijn zelfs al mensen op de maan geweest. En de planeet Mars lijkt binnen bereik
te komen. Sommigen verblijven maandenlang in het ruimtestation ISS. Wij hebben het over
onbegrensde mogelijkheden.

Maar, zo zegt de tekst, <klik 7> "ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden." Nee, dat zijn geen beangstigende woorden. Dat zijn troostwoorden.
Het is onmogelijk bij God uit het oog te raken.
Bij de HEER is het nooit: uit het oog, uit het hart. Zijn ogen gaan over alle mensen.
Speciaal over zijn kinderen. Denk aan de zegen: "Moge de Heer zijn aangezicht over u doen
lichten."
U weet hoe het gaat als u met kinderen op vakantie bent. Voortdurend probeert u uw
kinderen in het oog te houden. Want u wilt niet dat hen iets overkomt. Vooral in drukke steden en op stranden houdt u ze - als het maar even kan - goed in de gaten...
Helaas lukt het niet altijd. Soms gaat het mis. Op het strand bij Kijkduin is bij de
strandwacht een vertrek met het opschrift "Kinderbewaarplaats". Op veel stranden staan
palen met afbeeldingen, om kinderen er op te wijzen waar papa en mama zitten.
We kennen de SOS-bandjes met 06-nummers van ouders. Om zoekgeraakte kinderen weer snel met hun ouders te kunnen verenigen. Maar bij God is dit allemaal niet nodig.
<klik 7-1> Onmogelijk dat Hij je uit het oog zou verliezen.
Het is zelfs zo, dat Hij je altijd bij de hand houdt. Hij leidt je. Hij zorgt ervoor dat je
de weg niet kwijtraakt. Hij houdt je vast. Zodat dreigende gevaren jou niet kunnen raken. Je
bent bij God veilig. Je hoeft niet te zingen: Houdt mij vast. Hij houdt je vast.
Met zijn "rechterhand". Dat is de hand die in de psalmen wijst op Gods reddende
kracht. Zijn rechterhand bevrijdt je. Zijn rechterhand ondersteunt je. Zijn rechterhand
herstelt je recht. Zijn rechterhand geeft je de overwinning.

Vandaar het thema: Wij gaan altijd met God... Want God gaat altijd met ons mee.
Hij heeft ons vastgepakt toen Hij zijn verbond met ons aanging. De doop is daarvan het
beeldende bewijs. En Hij laat ons nooit meer los.
Eh ja... Dat kun je nu wel zeggen, maar is dat wel waar? Want waar was God, toen
zij dodelijk verongelukte? Waar was God toen bij hem de kanker toesloeg? Waar was God
toen die ramp tal van slachtoffers maakte? Ook christenen kwamen om?
Veilig in Gods hand? Kun je dat wel waar maken? Je kunt wel begrijpen, dat als er
iets ergs in je leven gebeurt, mensen het met God voor gezien houden? De waarheid van zijn
woorden ging onderuit. Je kunt niet op Hem bouwen. Hem niet vertrouwen...
Ja, wij hebben snel de neiging om bij moeite en pijn te vragen: Waar was God? God
zelf zegt in zijn Woord: Ik was en ben er altijd bij. In de Heer Jezus Christus maakt Hij dat
waar. <klik 7-2> Die draagt niet voor niets de naam "Immanuël". God met ons.
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Maar toch. Klopt dat wel? Is dat echt waar? Dat is toch niet te rijmen met het onheil
dat ons treft? Je krijgt dan toch Psalm 121 niet meer over je lippen? Ik neem even de onberijmde tekst:
"Mijn hulp is van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten
wankelen. De HEER is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken en
bij nacht de maan je niet schaden. De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je
leven..."
De berijmde psalm lost het probleem op met: "Hij maakt het kwade goed..." Zij ontleent dat aan de catechismus en het doopformulier: "Hij zal al het kwade dat Hij ons in dit
leven toeschikt voor ons doen meewerken ten goede." Teruggaand op Romeinen 8, 28.

Mijn geliefde broeder en zuster, ook Psalm 139 spreekt geloofstaal. Zij denkt niet
klein van God. Hij is veel en veel groter dan jij je kunt voorstellen. Hij gaat je begrip ver te
boven. Je moet dan ook niet proberen Hem te begrijpen. <klik 8>
Je moet Hem vertrouwen. Vertrouwen op zijn Woord. "Hij legt zijn hand op je. Hij
omsluit je van achteren en van voren." Nooit zal Hij jou onthouden wat jij nodig hebt. Hij is
echt Degene die dat het beste weet.
En daarbij komt, dat Hij je niet alleen gemaakt heeft - denk aan vers 13 - 16 -, Hij
heeft je ook verlost. Je bent zijn kind en erfgenaam. En dat betekent dat je uiteindelijk met
Christus en al Gods kinderen de aarde zult bezitten.
Je leven in deze - leugenachtige en goddeloze - wereld loopt uit op leven in Gods
nieuwe - rechtvaardige en vredige - wereld. Op voorwaarde dat je God op zijn Woord gelooft. Dat Woord dat vlees is geworden in Jezus Christus.
Ja, Jezus is de waarheid en het leven. Wie op Hem vertrouwt zal nooit beschaamd
uitkomen. Geef je je geloof in God op? Dan loopt jouw leven op niets uit. Wat jij je ook
allemaal in deze wereld kunt (of denkt te kunnen) permitteren.
Je kunt ook zeggen: als jij God loslaat, dan laat Hij jou ook los. Wat niet wil zeggen,
dat Hij je soms niet ook bij Hem terugbrengt. Maar daar kun je niet op speculeren. Het
verbond vraagt geloof en gehoorzaamheid.

Nu is het vakantietijd. De tijd waarin veel van ons onze toekomstige erfenis mogen
verkennen. Vaak is het heel mooi. Maar je ziet ook de rafelranden. Jij mag weten, dat het
eens weer mooi wordt. Zo mooi als het in het begin was.
In dat geloof gaan wij met God. Gaan we altijd met God. <klik 8-1> Niet omdat
wij zo goed zijn, maar omdat Hij zo trouw is. Trouw in zijn liefde, goedheid, wijsheid en
almacht. Eer de HEER waar je ook gaat. Hij gaat met je mee.
Amen.
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Liedboek 416 als doorgeeflied:

Ga met God en Hij zal met je zijn

A

Ga met God en Hij zal met je zijn,

V

jou nabij op al je wegen

V

met zijn raad en troost en zegen.

A

Ga met God en Hij zal met je zijn.

M

bij gevaar, in bange tijden,

M

over jou zijn vleugels spreiden.

A

Ga met God en Hij zal met je zijn.

V

in zijn liefde je bewaren,

V

in de dood je leven sparen.

A

Ga met God en Hij zal met je zijn.

M

tot wij weer elkaar ontmoeten,

M

in zijn naam elkaar begroeten.

A

Ga met God en Hij zal met je zijn.
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