Meditatief moment, dinsdag 30 juni 2020
Welkom allemaal bij dit Meditatief Moment in de Bosbeskapel op dinsdag 30 juni 2020.
Fijn dat u meeluistert!
Mijn naam is Wim Davidse, ik ben lid van de Bosbeskapel, die deel uitmaakt van de
Protestantse gemeente Den Haag Zuid/west.
Ik steek nu in de kerk de gemeentekaars aan, aan de Paaskaars. Als symbool van het
licht waar we naar zoeken.
Deze korte meditatie staat in het teken van woorden uit Psalm 139 ‘God die mij omsluit,
van achter en van voren’
We luisteren eerst naar orgelspel door Jaap Kroonenburg op het orgel van de Grote Kerk
in Maassluis.
Hij speelt enkele variaties op Gezang 5 ‘Het Gebed des Heeren’, een gezang uit een
vroegere liedbundel. Het zijn variaties op het ‘Onze Vader’. In dit oude gezang wordt Hij
aangesproken met: ‘O allerhoogste Majesteit’.

Orgelspel

Psalm 139 de verzen 1 tot en met 8, voorgelezen door Ypie Veer.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten,
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
Met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
Of u, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
Het gaat mijn begrip te boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
Hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Overdenking
Elk jaar hebben we in Nederland een Theoloog des Vaderlands. Dit jaar is dat Samuel
Lee. Een dominee uit de Pinksterbeweging.
Het blad Volzin heeft deze maand een interview met hem. Daarin vertelt Lee dat zijn
godsbeeld de laatste jaren erg veranderd is. Eerst was dit: ‘God is liefde, maar als je niet
in Hem gelooft kom je in de hel’.
Nu is dat: ‘God is liefde’. Punt. Geen MAAR erbij, geen hel.
Lee zegt verder over zijn godsbeeld: ‘God is alles omvattend’. Hij kan ‘God in alles zien’.
Het natuurlijke en het bovennatuurlijke is voor hem één, het is niet uit elkaar te halen.
Ik vind dit een eigentijdse verwoording van het godsbeeld uit Psalm 139. ‘God die je
omsluit, van achter en van voren’.
Het kan iets benauwends hebben, een God die je altijd ziet, die je gedachten kent.
Dat is zeker zo als je het beeld hebt van een strenge, straffende God.
Daarom hoort er zo bij wat Samuel Lee zegt: ’God is liefde’. Punt.
Dan kun je geloven dat je met liefde omringd bent. Dat je in liefde gevat bent, Misschien
kun je dat wel eens ervaren.
Zo’n God laat zich niet zo makkelijk kennen in het alledaagse leven. Daarvoor zijn we
vaak te vervuld met de dingen die moeten worden gedaan, allerlei zorgen, kwesties met
anderen enzovoort.
Je kunt echter af en toe even stil vallen. Dat allemaal even loslaten.
Dan ontstaat een kans om iets van die allesomvattende God te ervaren.
Als je hoofd even leeg wordt. Als je een houding van ontvankelijkheid krijgt. Je kunt dan
ontvangen wat je niet bedacht had.
Zien, soms, even. In de stilte.
Stilte kan eng lijken. Maar je kunt stilte ook ervaren als een veilige ruimte. Waarin je je
opgenomen voelt.
Ik heb zo’n stilte zelf wel eens ervaren als een ‘dragende stilte’. Dat mag van mij best
een andere naam voor God zijn:
een ‘Dragende Stilte’.
In deze Corona tijd vallen we misschien wat vaker stil. Een stilte die onzeker kan maken.
Die echter ook kansen geeft om iets te ervaren van een ‘God die je omsluit, van achter
en van voren’.
Maar dat is toch niet het hele verhaal.
Als je God zo ervaart kun je zien dat anderen ook zo door God omsloten zijn, gevat zijn
in liefde.
En dan speciaal mensen die anders zijn dan ik. Iemand met een zwarte huidskleur
bijvoorbeeld. Of iemand met een andere seksuele voorkeur, of een moslim, een
boeddhist of een atheïst.
Anderen zijn net als ik.
We zien dan geen ‘zwarten’, homo’s of moslims, boeddhisten of atheïsten.
Maar we zien dat we allemaal mensen zijn die ‘van achter en van voren’ door God
worden omsloten.
Allemaal mensen die door God worden bemind.

Muziek
We luisteren nu naar een gezang dat heet ‘O onuitsprekelijk mysterie’.
Het wordt gezongen door het koor van de kathedraal van Winchester.
In het latijn, dat maakt het op zich al onuitsprekelijk en mysterieus.
Het gaat over het wonder van de liefde, over een vreugdevol feest en over het geluk van
de gemeenschap.

Gebed
God, U bent dichter bij
dan we denken
Zo dichtbij
Dat we U soms over het hoofd zien
Maak ons ontvankelijk
Voor Uw Aanwezigheid
Laat ons soms stil zijn
Om Uw Stem te horen
Stil zijn
Om U te zien
In andere mensen
Amen

Muziek
Zangeres Aafje Heynis zingt het oude gezang
‘Op bergen en in dalen. En overal is God!
Dat vervolgt met:
Waar wij ook immer dwalen
Of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven,
Of stijgen, daar is God!
Omlaag en hoog verheven,
Ja, overal is God!

Wim Davidse

