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Slapen met een wakker hart

psalm 127:1–2

Henk van der Sar

Een Psalm die ik vroeger vaak heb horen lezen. Als er iets bijzonders gepresteerd 
was of gerealiseerd. En waarbij dan werd beklemtoond, dat van de inzet daarvoor 

vooral niet te hoog moest worden opgegeven. Het kwam immers aan op Gods zegen. 
Hij was de bouwer en de beschermer. En werd daarbij vervolgens de veronderstelling 
gewaagd, dat de menselijke inspanning dan wel niet doorslaggevend, dan toch op 
zijn minst initiërend of mogelijk bijdragend was geweest, even snel als effectief werd 
deze idee geëlimineerd. De Heer geeft het immers zijn beminden in de slaap. Kortom: 
wie er ook maar aan denkt menselijke inspanningen te prijzen, voorwaarde als ze 
zijn om resultaten te boeken, prestaties te leveren, iets neer te zetten dat het verschil 
maakt — die kan dit alleen doen door deze inspanningen vervolgens fundamenteel te 
relativeren, en te wijzen op de enige en echte Schepper: God die handelt en de mens 
die mee mag doen.

Zo’n interpretatie laat ik achter me als we stilstaan bij de 60ste verjaardag van Rinse 
Reeling Brouwer. Er is immers alle reden voor expliciete waardering voor zijn inzet en 
werk. En dat niet beschroomd, laat staan heimelijk. Nee, voor de dag ermee! Fijn dat 
er door vrienden en collega’s een gelegenheid als deze benut kan worden om ook eens 
expliciet te zeggen wat impliciet al eerder en langer duidelijk was. Het bouwen en waken 
van Rinse verdient uitgesproken lof. Evenzeer is er alle aanleiding voor de idee dat een 
60ste verjaardag een ideaal markeringspunt is om vast te stellen waarop het in het werk 
nu eigenlijk aankomt. Genoeg ervaring immers om dat te kunnen, maar evenveel drive 
om nog veel meer te willen. En ook: hoe het niet alleen nog verder vol te houden, maar 
vooral het met evenveel passie en plezier te doen als voorheen. Ik ken Rinse niet alleen 
als een harde werker, maar minstens zo als een gedreven werker, en ten diepste ook als 
een ontspannen werker. Een mens is zoals hij doet. Daarop zou ik niet graag inleveren. 
Liever zou ik het verdiepen. En precies dat doet mijns inziens Psalm 127.

Er wordt niet gesproken over bouwers die het alleen klaren. Er wordt niet gesproken 
over wachters die aan zichzelf zijn overgelaten. Nee, bouwen en beschermen, het geeft 
vorm aan het leven en reliëf aan het bestaan. Als zodanig is het onderwerp van deze 
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Psalm. Sterker nog: het is de inzet van Gods bemoeienis ermee. Waar niet gebouwd 
en bewaakt wordt, waar geen plannen bedacht en geïmplementeerd worden, daar 
heeft God niets te doen. Daar is zijn bestaan vergeefs.

Zouden we uitgaan van een metafysisch Godsbeeld, dan zouden we met deze 
gedachtegang de rollen slechts omgekeerd hebben en het paard daarmee achter de 
wagen gespannen. En bij zo’n gang maakt het denken in termen van concurrentie of 
complementariteit nauwelijks of zelfs geen verschil. Gaan we uit van een dynamisch 
Godsbeeld, dan komen heel andere gedachtegangen in beeld. Zoals die waarin het in 
het dagelijkse werk — ook dat van een theoloog en een directeur onderwijs — aankomt 
op woorden als inspiratie, en kwetsbaarheid — en geloof, doorzettingsvermogen en 
geduld. En ontvankelijkheid vooral ook: ‘hij geeft het zijn lieveling in de slaap’.

In een intrigerende preekschets van J. Koopmans (Laatste Postille, 175vv) over Psalm 
127:1–2 geeft deze een uitvergroting van deze laatste woorden door de beminden 

(vertaling in de Statenvertaling, zoals ook in de nbg–vertaling) te verbinden met 
Israel en met de gemeente. De slaap staat voor volkomen rust die gevierd wordt op 
de eerste dag als begin van de week; niet als de zevende dag waarop het goed rusten 
is na zes dagen intensieve arbeid. Ook hier weer die omkering, die niet draait om 
concurrentie of complementariteit, maar die een slag dieper uitkomt: als vooron-
derstelling die achteraf blijkt. Citaat van Calvijn uit Koopmans, 178: ‘Zó leven de 
christenen: manus otiosae non sunt, sed animi se continent in fidei silentio, ac si 
dormirent (de handen zijn niet werkeloos, maar de zielen houden zich tevreden in de 
zwijgzaamheid van het geloof, dat het wel schijnen kan alsof zijn slapen)’. Vergelijk 
ook Bonhoeffer die de sabbatsrust ziet als een conditio sine qua non voor de sabbats-
heiliging en deze heiliging als inhoud van de rust (gs iv, 611v).

Zo de relatie te zien tussen werken en rusten, tussen activiteit en ontvankelijkheid 
berust op een leesregel, niet alleen van de Schrift, maar ook van het leven. Miskotte 
benoemt die als lezen ‘van voren naar achteren’ en ‘van achteren naar voren’. Het 
eerste staat voor lot, het tweede voor leiding. Toegepast op Psalm 127: bouwen en in 
stand willen houden, vooral doen — je hebt anders geen leven. Oftewel: werken en 
nog eens werken, vooral doen — je hebt anders beschutting noch toekomst. Maar, of 
het samenhang heeft en duur verkrijgt, of het vensters opent en wegen baant, dát zal 
blijken als er licht van de andere kant op schijnt. Onze activiteiten en acties zijn wat 
ze zijn. Goed bedoeld, letterlijk, en alleszins bijdragend aan de realisering van onze 
doelstellingen. Als mens, als theoloog, als bestuurder of manager binnen een theo-
logische universiteit. Niets ervan is vergeefs, zinloos of voor niets. Maar je wéét dat 
nooit. Je zou er ook niets mee kunnen. En dat blijkt pas als het wordt ingevoegd in 
die andere wereld. Die van het geloof dat ontstaat in volstrekte ontvankelijkheid en 
overgave. Die van de slaap van de geliefde, van wie het hart wakker is (vgl. Hooglied 
5:2). Die van het geheim dat dieper in ons leven indaalt naarmate de onthulling ervan 
kwetsbaarder maakt.
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Psalm 127. Een Psalm voor mij vanuit angst voor vergeefsheid. Doet ons werk 
ertoe? Maakt het uit? Het wordt een Psalm van Godsvertrouwen vanwege Gods-

geschenk. Een Psalm die niets relativeert, en onze inspanningen wel het allerminst. 
Onderwijsvernieuwing, prestatieafspraken, examenreglementen. Ze bergen een 
geheim in zich. Voor wie durft te slapen met een wakker hart. Voor wie durft te 
geloven dat vergeefsheid niet bestaat. Ook al moet dat nog maar blijken … Wie 60 
jaar wordt, het mag hem gezégd worden. Niet als tegenspraak, maar als bemoediging, 
voor wie dit schrijft en leest.


