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Gods verborgen omgang vinden…

psalm 25:7 (berijmd)

Gerrit Immink

Flarden tekst dienen zich soms zomaar aan. Zijn het ingevingen die ineens onze 
aandacht vangen? Onze geest richting geven? Of broedt er ergens iets in mijn 

binnenste waar ik woorden voor zoek? De woorden van een lied of een gedicht 
kunnen ons verrassen. Je vraagt je af waar het toch ineens vandaan komt. Het is alsof 
je een stem verneemt. Een stem uit de diepte van mijn gemoed, of nadert het mij 
vanuit de verte? Psalmverzen kunnen bij mij ook zo functioneren. Misschien komt 
het omdat ik ze ooit uit mijn hoofd leerde op de lagere school. In de loop der tijden 
zijn ze trouwens behoorlijk weggezakt. Ik kan ze niet zomaar reproduceren. Toch 
hangt er soms zo maar onverwacht een flard tekst om me heen. Verwonderd denk ik 
dan met Nijhoff ‘ … laat mij daar midden uit de oneindigheid een stem vernemen.’

Die beschrijving van Nijhoff van het landschap wijd en zijd, en het liggen in ’t 
gras — dat verbind ik vrij vanzelfsprekend met vroomheid en Godsgeloof. Niet dat 
beeld van een moeder die aan het roer van het schip staat, noch het geluid van een 
luid psalmgezang. Nee, wat me boeit en raakt is meer de stem uit de oneindigheid.

De Moeder de vrouw (M. Nijhoff)

Ik ging naar Bommel om de brug te zien
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd –
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan het dek, zij stond bij het roer,
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en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Uit: Verzamelde Gedichten (Amsterdam: Bert Bakker, 19744 [1954])

‘ … en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.’ Psalmen zijn inderdaad om te zingen 
en te bidden. Hier zijn dichters aan het woord die pogen de geheimen van het leven 
te verwoorden. Ze benaderen het mysterie van God in combinatie met de raadsels 
van het leven. God en het leven worden zo wonderlijk met elkaar verknoopt. God 
wordt aangeroepen en bezongen, maar ook node gemist en zelfs aangeklaagd. Soms 
staan totaal uiteenlopende ervaringen naast elkaar — als twee overzijden die elkaar 
schijnen te vermijden. En ze kunnen pardoes verbonden worden als een nieuwe kijk 
op het leven.

Bij Psalm 25 heb ik nog steeds de klank van de oude berijming in mijn hoofd.

‘’k Hef mijn ziel, o God der goden, tot U op, Gij zijt mijn God.’

Een beweging van het gemoed, sursum corda, uitzien naar, verlangen, halsreikend 
uitkijken … Het geestesleven beschouw ik als een groot goed, als een gave. Wat heer-
lijk dat we kunnen verlangen, dat we met liefde en hartstocht kunnen leven, dat we de 
weg kunnen zoeken, dat we keuzes kunnen maken, dat we zin en samenhang kunnen 
ontdekken. Maar ja, kenmerkend daarvoor is dat het weer niet vanzelf gaat. Het leven 
is soms een grote puzzel. We weten niet goed hoe het verder moet. We tobben wat af. 
Dat is eigen aan het geestesleven. Dat maakt de volgende strofe wel duidelijk.

‘Heer, maak mij uwe wegen, door uw Woord en Geest bekend.’

Een stem vernemen is één ding. Maar die stem ook kritisch toetsen, eigen maken, er 
wat mee doen, op weg gaan … Dan komen we in de sfeer van Woord en Geest.

Een stem verstaan betekent niet dat het leven er bij gevolg verstild en irenisch 
bijligt. In deze psalm tuimelen allerlei gevoelens en emoties over elkaar heen. Het 
leven is vol tegenstrijdigheden, en in zijn vroomheid wordt de dichter heen en weer 
geslingerd. Er zijn allerlei vijanden op de weg. Boosdoeners spannen samen, arglis-
tige mensen, vijanden rondom. En alsof dat nog niet genoeg is: in mijn leven zit het 
ook niet helemaal snor. Terugkijkend op de weg die ik afgelegd heb zie ik allerlei 
zaken die niet in orde waren. De zonden van mijn jeugd. De angst slaat me om het 
hart. En dan is er nog iets. Misschien wel het pijnlijkste van alles: God, U laat me toch 
niet in de steek! De aanvechting. Hoe kan ik geloven en vertrouwen als ik helemaal 
niks van uw goedheid merk?
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Een mens kan stil staan op de weg die hij of zij gaat. De weg en de wederwaardig-
heden op de weg in ogenschouw nemen. We reflecteren, overwegen, mediteren, 

mijmeren, bidden … Onze levensweg en ons innerlijk zijn met elkaar in de weer. Het 
mooie van de psalmen is dat een mens niet alleen bij zichzelf verkeert, maar ook bij 
God vertoeft. Een gelovige gaat met God in gesprek. De bede ‘maak mij uwe wegen 
door Uw Woord en Geest bekend’ gaat over in een beraad, in een vertrouwelijk overleg. 
Het wordt een vertrouwelijk overleg tussen vrienden, een gesprek in de veiligheid van 
de vriendenkring, waar iemand zijn hart kan uitstorten. ‘De Heer is een vriend van 
wie Hem vrezen.’ In de Statenvertaling: ‘De verborgenheid des Heren is voor degenen 
die Hem vrezen.’ Vriendschap en verborgenheid wijzen hier in dezelfde richting. Een 
kring van intimi waar het veilig is en waar vertrouwelijk beraad wordt gehouden. Bij 
de verborgen omgang neemt de mens een kijkje in Gods keuken. God laat zich dan in 
de kaart kijken. Dat kan een mens gebeuren als zij of hij de ziel opheft tot God.

‘Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont.’

Soms kun je na een beraad met gezwinde pas verder. Maar God is niet om een soort 
geestelijke TomTom die op elk moment precies zegt wat je moet doen. Met vertrouwen 
ga je verder. Daar hoort overgave bij, maar soms ook wel enige vreesachtigheid. Het 
gaat immers niet buiten jezelf om. Misschien kunnen we de vrees toch niet hele-
maal uitbannen. ‘Mijn hart is vol angst’ zegt de dichter. Ook in de omgang met God 
moeten we de vrees toch maar niet ongenoemd laten. Ook liefde heeft een verbor-
genheid. Je kunt het niet doorgronden. Het vraagt beoefening. Omgang hebben met 
iemand veronderstelt een betrekking, en dat je met elkaar verkeert. Gods verborgen 
omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont.


