Preekschets over Psalm 19
Inleiding – “Hoe zullen wij Hem ontmoeten?”
Onlangs gaf het Centrum voor Israëlstudies een boek uit met de titel: ‘Hoe zullen we Hem ontmoeten?’
Deze publicatie gaat over de tempel, als plaats voor de ontmoeting met God.
Op Israëlzondag stellen we dezelfde vraag. Deze keer staat echter niet de tempel, maar de Tora in het
middelpunt. In het Jodendom heeft de Tora een centrale plaats als het er om gaat hoe wij de HERE
kunnen ontmoeten. God heeft zijn wil en wezen geopenbaard in de Tora. Door te horen en te doen
wat Hij zegt kan de ontmoeting met Hem gestalte krijgen. Uiteraard kunnen we zijn aanwezigheid ook
ervaren op bijzondere momenten, onder een schitterende sterrenhemel of bij een prachtige zonsondergang. Maar het gaat verder en dieper als we met zijn Tora leven.
Hoe gaat dat? Daarover spreekt Psalm 19. Het hart van deze Psalm is een loflied op de Tora. In de Tora
komt de HERE naar ons toe, nog veel sprekender dan in de schepping (vs. 1-7). De Tora openbaart zijn
wil én zijn hart. Het is een betrouwbare reisgids voor onze levensweg, én meer: God zelf is onze Gids
en Geleide, als we met de Tora leven. Het laatste deel van de Psalm (vs. 12-15) laat zien hoe de dichter
dat beleeft.
Graag geven we u een handreiking voor het maken van een preek over dit thema op Israëlzondag. Op
onze website kunt u nog meer vinden: exegetische notities, relevante citaten en aanwijzingen voor de
liturgie. Ga daarvoor naar www.centrumvoorisraelstudies.nl. Klik op materiaal voor de Israëlzondag.

Gedachten voor en over de preek
Het spreken van de schepping
Het eerste deel van de Psalm laat zien hoe de schepping spreekt van Gods grootheid. Daar is wat mee
te doen in de preek, maar je kan hier makkelijk te breedsprakig worden. Houd het kort en focus op de
lof op het directe spreken van God zelf. De Psalm laat zien dat Gods spreken de ‘sprake’ van de schepping ver te boven gaat.
Het spreken van God
Een bekend chassidisch verhaal vertelt hoe rabbi Soesja telkens weer in extase raakte bij de woorden
“en God sprak…” Hij sloeg met zijn handen op de houten muur en riep voortdurend: “en God sprak…”
Nog voor de woorden zelf ter sprake kwamen, was het simpele feit dat God is gaan spreken genoeg
om hem in vervoering te brengen.
Alleen al het feit dát God zijn woord tot ons richt kan ons tot een diepere verwondering brengen, dan
het ‘spreken’ van de schepping. Ook daarover zouden we veel kunnen gaan zeggen, maar het is belangrijk om ook hier de focus van de Psalm vast te houden: het gaat concreet over Gods spreken in de Tora,
en over zijn geboden.
Dat maakt de Psalm opeens lastig. Wij zitten over het algemeen niet te wachten op iemand die ons zal
vertellen wat wij moeten of niet mogen. Dat is niet echt ‘van deze tijd’. Vanuit het levensgevoel van
vandaag is het een fikse stap naar het bejubelen van Gods geboden en van de Tora, “de Wet”.
De Tora
Nu is Tora meer dan “wet”. Radak: “De vijf boeken van Mozes worden Tora genoemd, niet alleen de
geboden, maar ook de verhalen. Alle zijn een מֹורה,
ֶ “gids”, die de weg wijst om dichter bij HaSjem te
komen.” Na dat nadrukkelijk voorop gesteld te hebben, moeten we echter ook zeggen dat bij het
woord Tora steeds ons doen en laten in beeld is. Al dekt het woord “wet” niet alles, het gaat wel heel
concreet om de weg die wij moeten gaan! Dat de geboden heel praktisch zijn, maakt ze ook kostbaar.
Je hebt er echt wat aan, als je je leven daar naar richt.
De ge- en verboden zijn als boeien. Maar niet als handboeien. Al te vaak worden ze wel zo gezien: als
iets wat ons onze vrijheid beneemt. De ge- en verboden zijn echter veeleer als de boeien die in het
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water langs de route liggen. Ga je daar aan voorbij, dan kom je vast te zitten. Maar blijf je er binnen,
dan blijf je vrij. Zo gaf God ons “de wet der vrijheid” (Jac. 1:25 en 2:12).
Het gaat om nog meer. De Tora is niet als een “altijd handig padvindershandboek”. Het gaat niet alleen
om regels, maar vooral om Wie daarin tot ons spreekt. Het is niet alleen openbaring van Gods wíl,
maar ook van zijn hart, zijn wezen. Van Ruler: “In alles wat Hij zegt drukt Hij zichzelf uit. Dat is reeds zo
in de schepping. (…) Dat is nog veel meer zo in de wet” (Over de Psalmen gesproken, blz. 63). Dat je
weet Wie hierin spreekt, maakt deze woorden zoveel glansrijker en heerlijker.
Het gaat nog verder. Het zijn niet alleen woorden uit den hoge, maar ook de woorden waarmee de
HERE zich aan zijn volk, en zijn volk aan zich verbonden heeft. In zijn Tora spreekt Hij, die zich met zijn
volk verbindt, het verlost heeft en verkoren. In dat kader zijn ook zijn bevelen en verordeningen tekenen van zijn ontferming en genade. Dat is iets wat in het Joodse leven telkens oplicht als men bij het
doen van bepaalde dingen die de HERE geboden heeft, nadrukkelijk zegt: “Geprezen (lett.: gezegend)
Gij, HERE onze God, Koning van de wereld, die ons geheiligd hebt door uw geboden en ons bevolen
hebt om…” (Zie het materiaal dat het CIS voor deze Israëlzondag aanbiedt op de website om met
jongeren in gesprek te raken over het thema: God ontmoeten door zijn geboden te doen.)
Dat alles geeft de toon aan in Psalm 19. In het Jodendom vinden we veel daarvan terug, in de omgang
met de Tora. Het treft mij telkens weer: de centrale plaats van de Tora, in de eredienst én in het leven.
Hoe er gezag uitgaat van de Tora in leer en leven. Hoe eerbied en liefde tot uitdrukking komen als vóór
de lezing de rol wordt rondgedragen en Joden die aanraken met hun tsietsiet of het gebedenboek, dat
zij daarna kussen. Hoe men na de lezing de rol omhoog houdt en de gemeente zegt:
Dit is de Tora die Mozes aan Israël voorhield;
Zij is een boom des levens voor hen die haar vasthouden; die haar hooghouden zijn gelukkig.
Haar wegen zijn lieflijke wegen en al haar paden zijn vrede.
Lengte van leven is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer.
De Here had er behagen in om - ter wille van zijn gerechtigheid - de Tora groot en heerlijk te maken.
(Spr. 3:18,17,16, Jes. 42:21)

Simchat Tora
In de preek kan gewezen worden op de vreugde die de Tora brengt (vs. 9). Op de avond van de Israëlzondag (5 okt. 2015) begint het feest “Vreugde der Wet”, Simchat Tora (in Israël; daarbuiten wordt het
een dag later gevierd). Er wordt gedanst met Torarollen in de armen, met een indrukwekkende, uitbundige en aanstekelijke vreugde.
Dit feest is een hoogtepunt, maar staat niet op zichzelf. Ook op andere momenten (bar-mitswa-viering,
begin van de Sjabbat) zie je gebeuren waar Psalm 100 toe oproept: “Dient de Here met vreugde.” Dat
is er ook in het gewone leven, dat er door het stempel van Gods Tora anders uitziet, en niet zomaar
“gewoon” maar geheiligd is. (Denk bv. aan de sjabbat, aan de vaste gebeden onder de talliet, en aan
de berachot, de “zegenspreuken” bij van alles.)
Ik las ergens: “Wil je de Wet houden, dan moet je van de Wet houden.” In het Jodendom zie ik telkens
weer een liefde tot en vreugde over de geboden die bij christenen soms ver te zoeken is.
Loon
Zo wordt iets zichtbaar van wat de Psalm schrijft in vers 12: “ín het houden daarvan ligt groot loon.”
Juist als je het niet om beloning doet, maar vol liefde en vreugde, zul je nu al veel ontvangen – al die
zegeningen van de Tora die Psalm 19 noemt: levenskracht, verkwikking, bekering, wijsheid, vreugde,
licht; iets dat nog waardevoller en -vaster is dan het kostbaarste goud en nog lekkerder dan de beste
honing!
Ligt diezelfde gedachte ook niet in Johannes 13:15, “Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet” en
Jacobus 1:25: “Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als
een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.”
Overigens hoeft de gedachte aan een beloning die later komt ook niet verkeerd te zijn. Het gaat mis,
als je denkt dat je je zaligheid kunt of moet verdienen, of eer van mensen zoekt. Die neiging is geen
mens vreemd. Maar als je zo loon beoogt, grijp je ernaast. Echt “beloning” is altijd genade op genade.
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Dat zien we op veel plaatsen in het NT (bv. Mark. 9:41, Luk. 6:23, 33-35, Rom. 2:5-11, 2 Cor. 5:10; vgl.
Cat. v&a 63). Wij kunnen andersom vreselijk de mist ingaan met de gedachte dat het eigenlijk niet
uitmaakt wat wij ervan maken. Jezus leert ons anders! (bv. Matt. 5:17-19, 7:13-34, 25:31-46).
Het NT en de Wet
Toch kan de vraag opkomen of we vanuit het NT niet anders moeten spreken over de wet. De wet
brengt immers ook verdriet en kennis van ellende. Mensen kunnen er de verkeerde kant mee opgaan
– die van de hoogmoed, zelfverheffing en eigengerechtigheid. De wet lijkt zijn tijd gehad te hebben: Is
Christus niet “het einde der wet” (Rom. 10:4)? en is niet “de liefde de vervulling van de wet” (Rom.
13:10)? en geldt nu niet: “u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade” (Rom. 6:14)? Bij
Luther en veel van zijn volgelingen heeft de wet een zeer negatief imago. In het NT is er echter geen
negatief spreken over Gods wet. Wel over hoe mensen er mee om gaan; daarmee was – en is – veel
mis. Wie het doen van de geboden voorwaarde maakt voor redding, zal ontdekken dat dat niet gaat.
Maar wie van de weeromstuit zegt dat de wet (over) ons niets meer te zeggen heeft, zit niet meer op
het spoor dat Jezus zelf nadrukkelijk gewezen heeft. Net als Hij zelf zeker gedaan zal hebben mogen
en moeten ook wij Psalm 19 en 119 blij blijven zingen!
Van geboden naar gebeden
Na de hoge, jubelende woorden over de Tora volgt in Psalm 19 nog een overgang naar een andere
toon: die van ootmoedige gebeden.
Juist waar de dichter in alle oprechtheid “dienaar/knecht” (vs. 12 en 14) van de Here wil zijn en al zijn
schitterende geboden wil bewaren, ervaart hij dat hij tekortschiet. Juist waar hij ervan doordrongen is
dat de wet heilig is en de geboden rechtvaardig en goed zijn (Rom. 7:12), beseft hij dat hij zelf niet
rechtvaardig en goed is. Waar hij innerlijk vol vreugde instemt met de wet van God ontdekt hij ook
“een andere wet” (Rom. 7:22v).
Het gaat zomaar verkeerd – vaak onbedoeld of zelfs onbewust. Maar ook voor bewuste zonden zijn
we niet immuun. Vers 14 spreekt over “hoogmoed” in een meervoudsvorm: is niet hoogmoed in
diverse vormen de wortel van alle kwaad? Een andere opvatting is dat het gaat om bewaring voor
“hoogmoedigen”, wier houding zo beangstigend en/of besmettelijk kan zijn. Op allerlei manieren
hebben we Gods bewaring heel hard nodig!
Vrijgesproken en vrij gemaakt
In het gebed horen we twee keer het werkwoord ( נקהin de pi’el), “reinigen”. Gaat het om vrijspraak
of vrij-zijn? In vers 14b wel om het laatste: “dan zal ik vrij zijn van…” In vers 13b zal het om beide gaan:
om vrijspraak (NBV en NBG’51), maar ook om metterdaad rein zijn, vrij-zijn, ook van zonden waar de
dichter nu nog geen erg in heeft. Je kunt toch geen vergeving willen zonder verandering, wél rechtvaardiging, maar géén heiliging? In de Joodse traditie wordt – volstrekt Bijbels! – benadrukt dat er
zonder bekering geen verzoening is (vgl. Kees Jan Rodenburg, Geen verzoening zonder bekering). In dit
verband spreekt het gebed uit vers 15 duidelijke taal.
Einde van het gebed
De Psalm loopt uit op het gebed: “Laten mijn woorden en gedachten zijn zoals U het graag ziet.”
Dit gebed kan worden betrokken op wat de dichter in deze Psalm zelf zegt en overdenkt. Juist als je
woorden spreekt over en tot God is dit gebed hard nodig! Het hoofdgebed in het Jodendom, het
zogeheten Achttiengebed, sluit hiermee af, voordat men met drie stappen achteruit het gebed
beëindigt. Dat gebed begint met drie stapjes naar voren: een bewust, symbolisch “naderen tot God”,
“tot Hem komen”. In zijn nabijheid is het extra belangrijk om te vragen wat Gods wensen zijn. Het
woord “ ָרצֹוןwelgevallen” komt vaak voor in verband met offers (Jes. 56:7, 60:7, Jer. 6:20, Leviticus
passim). Het gebed is als een offer (Ps. 141:2). Des te belangrijker is dat het is “zoals het U belieft”.
Je kunt vers 15 ook betrokken op alles wat “uw knecht” zegt en denkt, in heel zijn leven. Dat is geheel
in lijn met de hooggestemde woorden over de Tora, als ook met de ootmoedige beden – dus met heel
Psalm 19.
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Focus
Als focus kan worden geformuleerd: De almachtige Schepper wil door zijn woord onze God en Gids
worden. Hij komt ons tegemoet in de Tora en wij ontmoeten Hem telkens als wij daarnaar horen en
daarnaar leven – met het gebed om zijn genade en Geest.
Function
Als function kan worden geformuleerd: De gemeente gaat beseffen dat de Tora een kostbaar geschenk
is, gegeven aan Israël en ook aan ons. We krijgen niet alleen de goede weg gewezen; de Here zelf wil
ons hierin ontmoeten. Door te horen en te doen wat Hij zegt, mogen wij Hem ontmoeten. De
gemeente gaat verlangen naar een leven in het volle licht van Gods woorden en wetten. We hebben
daarbij Hem zelf en zijn vergeving en zijn Geest nodig. Israël kan ons helpen de liefde tot de Tora te
proeven en de vreugde van het leven met de geboden concreet te maken in het gewone leven.
Schets
In de inleiding kun je aandacht geven aan het feest Simchat Tora – een plaatje bij vers 8.
Suggestie voor een thema: De Tora geeft vreugde en licht. Vandaaruit luisteren naar
1) het loven van de Tora, de hooggestemde jubel, in vers 8-11
2) het leven met de Tora, het ootmoedig gebed, in vers 12-15
1) De schepping spreekt indrukwekkend van Gods heerlijkheid. God spreekt er in tot ons: hier kunnen wij
Hem ontmoeten.
De Psalm spreekt van een nog verder gaande ontmoeting. Het gaat er om te laten proeven dat Gods
openbaring in Zijn woord veel heerlijker is. Nog geweldiger dan hoe de schepping “spreekt” is hoe Hij
zelf tot ons spreekt in zijn Tora.
Tora is meer dan “wet” – maar is wel gespitst op ons doen en laten. In het Jodendom is dat heel
duidelijk: de Tora is gericht op hoe wij zullen leven. Zij is “Weisung” (Buber).
Dat de HERE met zoveel woorden “instructie” geeft, licht (vs. 9) en wijsheid (vs. 8), is al geweldig. Het
gaat nog verder. De Tora laat ons niet alleen Gods wíl, maar ook Gods hart en wézen kennen. Dat
maakt de Tora tot een schat: doordat je weet Wie het zegt, van waaruit en waartoe. Het wordt er in
Psalm 19 ingehamerd met het telkens herhaalde “des HEREN” (vs. 8-10).
Het gaat bij de geboden om: ken en erken Hem in al uw wegen.
In de praktijk van het Joodse leven wordt iets zichtbaar van de manier waarop zij Gods heiligheid,
nabijheid, en de vreugde daarover beleven. In de halacha is alles tot in de puntjes geregeld. Zo ontmoet
je de HERE overal.
Simchat Tora is hieruit te verklaren: het gaat om de goede geboden van De Goede.
Joden weten zich bevoorrecht met de Tora; daarmee is God aan hen en zijn zij aan Hem verbonden.
2) Na het hooggestemde loven van de Tora horen we van een ootmoedig leven met de Tora.
Mooi als je de wet zo bejubelt en met de Torarol danst. De echte vreugde ligt echter niet in het dansen
met de Tora, maar in het horen van de woorden en het zoeken hoe je deze in de praktijk kunt brengen.
Al doende ervaar je: ìn het houden ervan ligt rijke beloning (vgl. Joh. 13:17, Jac. 1:25).
Al doende ontdek je tevens iets anders: “Wie kan al zijn fouten kennen?” (Ps. 19: 13). Dat is te vergelijken met wat Paulus over de wet schrijft in Romeinen 7:7: door de wet leer ik mijn zonde kennen (vgl.
H.Cat. v./a. 3: “Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods”).
Vanuit deze gedachtegang is Gods wet vaak in een negatieve setting komen te staan. Dat is niet in de
Geest van Jezus, die niet kwam om de wet te ontbinden (Matt. 5:17-19). In het NT horen we telkens
van het verlangen om naar Gods geboden te leven. Psalm 19 (en 119 e.d.) zijn door Jezus gezongen –
en wij mogen daar mee instemmen.
Dat kan niet zonder het gebed om vergeving, zoals dat in Psalm 19 ook klinkt. Daar mogen wij om
bidden in Jezus’ naam. Hij heeft alles volbracht en nam de straf die wij verdienden op zich.
Maar: gebed om vergeving en rechtvaardiging kan niet zonder gebed om vernieuwing en heiliging.
Psalm 19 heeft door het NT een diepere zin en inhoud gekregen. Wij hebben nog steeds – eigenlijk nog
dieper! – reden tot Simchat Tora.
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