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Vanzelfsprekend
Er is een gezegde dat ongeveer zo klinkt: je weet maar te waarderen wat je

De Bijbel lezen

hebt, maar eens heb je het niet meer.

Hetzelfde kan ons ook met het Woord van God overkomen. Ik bedoel, we

We vinden het normaal om licht in huis te hebben wanneer we de

lezen de Bijbel, we lezen gedeelten die we al vaak hebben gelezen en de

schakelaar aanknippen. Of dat er water uit de kraan komt wanneer we die

rijkdom ervan ontgaat ons. We zijn het namelijk gewoon geworden. We

open draaien. De verwarming zorgt ervoor dat het aangenaam warm is in

staan er niet meer aandachtig bij stil, we vinden het bijna normaal. We

huis. Maar als er een storing in het elektriciteitsnet is, dan weten we pas

beschouwen wat er staat als vanzelfsprekend, zien niet meer hoe waarde-

hoe waardevol stroom is. Als er gewerkt wordt aan de waterleiding, dan

vol het is en staan er amper nog bij stil. Zo las ik een van de meest bekende

weten we pas wat het is als er geen water uit de kraan komt. En als de

Psalmen namelijk Psalm 23. U kent de Psalm wel: ‘de Here is mijn herder,

verwarmingsketel het begeeft, ervaren we wat het is om geen verwarming

mij ontbreekt niets. Hij doet ...’. We kennen de Psalm uit het hoofd en

in huis te hebben. Dit laatste deed zich afgelopen winter voor in het

wellicht niet in het minst doordat het als lied werd opgenomen in de

gemeentegebouw. Er werd met man en macht geprobeerd om de ketel weer

Opwekkingsbundel. Maar laat u mij eens toe om de bovenstaande redene-

op gang te krijgen, maar tevergeefs. Daar zaten we dan allemaal met onze

ring, namelijk wat als je het moest missen, eens toe te passen op deze

dikke jas aan en met verkleumde vingers. De samenkomsten die gepland

Psalm. Dan lees ik iets in de volgende trant: ‘De Heer is niet mijn herder, er

stonden die week werden meteen in huiskamers georganiseerd. De

ontbreekt mij van alles. Niemand doet mij neerliggen in grazige weiden of

volgende dag werd meteen de servicedienst verzocht de installatie te

voert mij aan rustige wateren; er is niemand die mijn ziel verkwikt of mij

repareren. Het is natuurlijk best fijn en een zegen, dat we gewoonlijk

in rechte sporen leidt. Als ik door een dal ga van diepe duisternis, ben ik

zomaar kunnen beschikken over licht, water en verwarming. We vinden

erg bang, want er is geen God bij mij; geen stok of staf die mij enige troost

het normaal en daardoor besteden we er gewoonlijk ook geen aandacht

bieden. Er is niemand die voor mij een tafel aanricht in het aangezicht van

aan. Omdat we het zo gewoon zijn, beschouwen we het als vanzelfsprekend

mijn vijanden. Mijn hoofd wordt niet gezalfd met olie en mijn beker is

en vergeten we hoe waardevol het eigenlijk wel is.

helemaal leeg. Goedheid en liefde ervaar ik niet in mijn leven en ik vind
geen plaats om thuis te komen’.

Er zijn nog tal van dingen die we steeds verwachten. Wanneer we in de

Nu is het helemaal niet mijn bedoeling om te betogen dat dit de manier is

auto stappen gaan we ervan uit dat die ook meteen zal starten. Een lege

waarop we doorgaans de Bijbel moeten gaan lezen. Maar wanneer we bij

accu komt nog steeds ongelegen. We gaan uit werken en soms ook wel eens

onszelf ontdekken dat we toch wat te gewend geraakt zijn aan een

tegen onze zin. Maar als onze baan op de tocht komt te staan, beseffen we

Bijbelgedeelte en de inhoud ervan als te vanzelfsprekend aannemen, kan

pas hoe belangrijk het is dat we uit werken kunnen gaan. Wanneer we een

deze benadering ons een verhelderend inzicht geven. Misschien mag ik u

tafeltje bestellen in een restaurant, verwachten we dat er een tafel vrij zal

tot slot nog uitnodigen om hetzelfde te doen met Bijbelgedeelten als Rom.

zijn omdat het voor ons werd gereserveerd. Ook dingen als deze beschou-

5:1-11 en Ef. 2:1-10. En misschien komt u nog wel eens een Bijbelgedeelte

wen we als vanzelfsprekend. We schatten de waarde er nauwelijks nog van

tegen waarvan u ontdekt dat u het te vanzelfsprekend vindt. Dan denkt u

in en staan er maar uiterst zelden bij stil.

misschien eens terug aan deze column en misschien helpt het u om dan
minder vanzelfsprekend de Bijbel te lezen.
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