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Levenmet God 12 | … (stilte)
DeBijbel open .
Psalm 46

Voor een geloofsgesprek.
STELLING 1: Onze samenleving
heeft vóór alles stilte nodig.
STELLING 2: Wat we om ons
heen zien aan onrust en
verwarring is een spiegelbeeld
van ons eigen hart, ons eigen
innerlijke leven.

1. Wat spreekt jou speciaal aan in
Psalm 46?
2. Over welke crisis maak jij je de
meeste zorgen?
3. Op welke momenten ervaar jij
vooral stress, onrust, haast?
4. Heb jij manieren om stil te
worden en tot rust te komen? Hoe
ziet dat eruit?
5. Welke van de 12 eenvoudige
woorden die de voorbije maanden
langs zijn gekomen spreekt jou
het meeste aan?
6. Wat heb je geleerd over
seizoenen in je geloof?

We leven in een onrustige tijd, in heel veel verschillende
opzichten. Er zijn oorlogen en aardbevingen. Politieke
aardverschuivingen. Eindeloze polarisatie. Klimaatcrisis.
Stikstofcrisis. Energiecrisis. Inflatiecrisis. Wooncrisis.
Vertrouwenscrisis. Dat rijmt op deze woorden uit Psalm 46: “De
aarde wankelt, de bergen storten in het diepst van de zee,
Wateren kolken en koken, hoge golven doen de bergen beven.”

FASE EENVOUDIGEWOORDEN

1 eenvoud hier, dank, o

2 complexiteit sorry, help, alstublieft

3 verbijstering wanneer, nee, waarom

4 harmonie ziehier, ja, …

Fases De fases 2 en 3 zijn heel actueel. We voelen de complexiteit aan
van de wereld waarin we leven en we ervaren zelf complexe
gevoelens. Wat gebeurt er allemaal? We voelen dat we tekortschieten,
dat we er niet uitkomen. Er is angst en bezorgdheid. We voelen een
diep onvermogen. Ja, er is zelfs verbijstering. Hoe kan het dat alles
piepend en krakend lijkt vast te lopen? Deze keer willen we nog een
keer die fase van de harmonie verkennen, waarin we op zoek gaan
naar een nieuwe manier van kijken, waarin we ons toch ook oefenen
in verwondering: Ziehier! Het is ook de fase van Ja zeggen: ook al is
alles verbijsterend complex toch zeg ik ja tegen de vriendelijke
uitnodiging die klinkt vanuit de hemel om verschil te maken op de
plek waar ik leef. Op de plek waar Jezus tegen me zegt: Volg mij.

Driemanieren We voelen best veel onrust, wantrouwen,
onzekerheid, overprikkeldheid, angst zelfs. Maar zou er een manier
zijn om toch ook weer rust en ruimte te ervaren, nieuw vertrouwen op
te doen? Een manier om te zorgen voor je ziel? Kun je dat ook
oefenen? Psalm 46 reikt drie manieren aan:

1) Het refrein “De HEER van de hemelse machten is met ons, onze
burcht is de God van Jakob” zet ons op het spoor, in de
complexiteit van het leven op aarde en de verbijstering die ons
kan overvallen, van zinnen die we als het ware als een mantra
kunnen herhalen, steeds opnieuw, zodat ze landen in onze ziel:
“God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in
de nood. Daarom vrezen wij niet.”
2) Het woordje Sela komt drie keer voor in de Psalm. Nog nooit is
definitief door Bijbeluitleggers vastgesteld wat het woord precies
betekent. Maar dit moet het ongeveer zijn: Word even stil. Keer
even naar binnen. Kom even op adem. Haast je niet verder door
deze Psalm maar haal een paar keer diep adem om tot je door te
laten dringen wat hier net is gezegd. Sela staat voor een
sabbatsmoment: stop nu toch even. Stop met praten, stop met
doen, stop met oplossingen verzinnen, stop met vechten.
3) De zin “Staak de strijd, en erken dat Ik God ben” wordt ook wel
zo vertaald: “Wees stil en weet dat Ik God ben.” God zegt: Weet dat
Ik God ben. Jíj bent het in elk geval niet. Wees stil en weet dat Ik
God ben. Wees stil en weet…Wees stil…Wees…

Drie gedachten Enkele belangrijke gedachten ten slotte uit
‘Naakte spiritualiteit’: (1) “De wereld verandert als wij zelf
veranderen. Vrede komt naar de wereld als vrede in ons diepste
wezen stroomt en vanuit ons weer naar anderen.” (2) “De
uiterlijke ecologie van de aarde zal onvermijdelijk onze innerlijke
ecologie weerspiegelen.” (3) “Als we liefdevolle relaties en
vreugdevolle gemeenschappen willen in de samenleving, en
vreedzame naties, moeten we een innerlijke geestelijke
vruchtbaarheid cultiveren.”

Ruimte, stilte, kalmte Vanuit onze verwarring en verontrusting
over alles wat er is moeten we zoeken naar een plek, een ruimte,
waar stilte is, kalmte. Dat is geen luxe, dat is bittere noodzaak. Wat
we om ons heen zien aan onrust en verwarring is namelijk een
spiegelbeeld van ons eigen hart, ons eigen innerlijke leven.Wees
stil en weet dat Ik God ben. Sela.


