
Overdenking 
 
Gemeente/lieve mensen 
Bij het begin van de psalm moest ik denken aan Limburg, 
België/Duitsland of India  
De woorden van Psalm 40 hebben voor mensen daar speciale actualiteit  
Zij horen de woorden over modder en slijk/blubber op een andere manier  
dan als je het van journaalbeelden hebt 
Zij voelden de angst, dreiging en ellende  
Zij voelden wanhoop, machteloosheid en het verdriet  
over al wie en wat verloren is en de roep ‘Help’ 
Een vurig verlangen er bovenop te komen  
 
Bij de voorbereiding las ik over Psalm 40 een verwijzing naar Jeremia  
Een profeet die nogal tegengestelde reactie opriep  
Voor wie verlangen naar verandering en een radicaal nieuwe toekomst 
was hij iemand om zich aan op te trekken  
Voor wie hun macht bedreigd zagen en veel te verliezen hadden  
was hij een lastpost om uit de weg te ruimen  
Ook daarvan laat de actualiteit voorbeelden zien  
en even moest ik denken aan Peter R de Vries  
Misschien geen profeet wel soms een irritante lastpost  
En voor anderen een hoopvol baken in machteloosheid en strijd om 
recht 
Hij werd uit de weg geruimd  
 
Ook van Jeremia wilde de gevestigde orde af  
en er wordt verteld dat hij in een droge waterput gegooid werd  
En ook al stond er geen water meer in, droog was hij niet  
Onderin stond nog een hele laag blubber waarin hij wegzakte 
De vorm van een put was als een bolle fles met nauwe hals  
Niet alleen kon hij er niet uitkomen, maar ook zijn roepen werd 
nauwelijks gehoord  
Wie zou hem horen, wie zou hem helpen  
 
Blijkbaar herkende de Psalmdichter zich in het lot van Jeremia 
En was er een vurig verlangen om gered te worden  
In de Naardense bijbel (die ik in de voorbereiding gebruik) ‘vol hoop 
hoopte ik op de Ene’ 
Huub Oosterhuis ‘ik hoopte dat Ik zal zou komen’  
De Godsnaam “Ik ben en zal met je zijn” 
Op Hem is al zijn hoop gevestigd  
In de lofzang die hij zingt horen wij zijn specifieke ervaring  



Daar was Zij, vertaald Huub Oosterhuis 
Hij buigt zich naar mij toe  
Dat is het goddelijke toebuigen naar een mens in nood en ellende  
om haar/hem mee te nemen in de beweging omhoog  
Om de wanhopige en machteloze mens op te richten  
en weer vaste grond onder de voeten te geven  
 
De Psalmdichter raakt daar bijna niet over uitgezongen  
Hij wil het iedereen laten horen  
en iedereen overtuigen van zijn ervaring met de Eeuwige  
Die de gabber is/de maat die ieder mens zich zou wensen  
En hij zingt, laten wij zo’n gabber/zo’n maat zijn op wie je aan kunt  
Die er is als je het niet meer ziet 
Die er is om je te steunen en op te richten  
Woorden schieten hem tekort in zijn lofzang (1e laag Psalm) 
En hoe zou altijd maar kunnen loven  
Zo steekt het leven niet in elkaar en is de werkelijkheid meestal niet (2e 
laag Psalm) 
voor de Psalmdichter niet en voor ons niet 
En het zou ook niet goed zijn om alleen maar van de Eeuwige te zingen 
als het niet ook handen en voeten krijgt  
Als zingen geen daden worden die gestalte geven aan Ik ben met jullie 
(3e laag Psalm) 
 
(over de 2e laag/realiteit) Op een bijbelkring over deze Psalm merkte 
iemand op  
‘Het is zo extreem in de Psalmen’ 
Himmelhoch jauchzend oder zum Tode betrübt  
Helemaal geweldig, helemaal uit zijn dak  
Of helemaal niks en alles negatief 
Als de realiteit van alle dag door het loflied heen breekt  
verliest de Psalmdichter alle moed (kwaad en rampen niet te 
tellen/misstap op misstap) 
Het loflied dreigt te verstommen 
 
En toch …… moet het klinken als een lied tegen de klippen op  
Om hoop levend te houden op andere en betere tijden in Godsnaam  
Soms herkennen we dat extreme van de Psalmen niet  
De passie waarmee de Psalmdichter zingt en dicht komt uit een andere 
cultuur  
Een Oosterse cultuur met veel meer passie  
Ooit hoorde ik op de radio: Vraag aan een Nederlander wat liefde is  
en het antwoord: ‘samen oud worden’ (hoe mooi wellicht ook) 



Voor een Fransman of Italiaan een volstrekt onbegrijpelijk antwoord 
Soms herkennen we dat extreme niet 
als ons leven gezapig voortkabbelt (en gelukkig), niet boven het 
maaiveld 
Soms herkennen ook wij het wel als de nood en ellende in de wereld te 
groot zijn  
en machteloosheid ons overvalt 
Of als wij ervaren onrecht gedaan te worden  
Soms herkennen we het als de consequenties van onze misstappen ons 
aanklagen  
Soms herkennen we het als onmogelijk lijden ons treft  
In die realiteit klinkt het loflied van Psalm 40 toen en nu  
als een noodzakelijk lied van hoop 
 
De 3e laag in de Psalm zegt om niet in de lofzang te blijven hangen  
als het geen handen en voeten krijgt in het leven  
De Psalmdichter denkt daarbij aan de profeet Amos en zijn woorden 
Ik zit niet te wachten op jullie offers en rituelen alsof dat Godsdienst is  
Zo misschien naar de Psalmdichter ‘hou op met dat gezang’ en ga aan 
het werk  
Het kunnen holle frasen worden de woorden van de lofzang 
Gerechtigheid wordt gevraagd en trouw  
Solidariteit en een zoeken naar ware oprechtheid  
Wees jij nabij aan wie hulp zoekt in nood zoals de Altijd nabije dat is 
Dat is het ware loflied om met hart en mond en handen te zingen  
Vol passie vraagt de Psalmdichter daarvoor aan de Ene om kracht  
Laat ook zo ons loflied zijn zichtbaar in ons leven aan God en voor onze 
medemens/schepsel 
Amen  
 


