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Door de eeuwen waren de Psalmen voor gelovigen een levensgids voor alle levenssituaties.
Samen zijn Psalmen 1 en 2 de inleiding tot deze levendsgids. Psalm 1 begint met: gelukkig
ben je en Psalm 2 eindigt daarmee: gelukkig ben je. Samen vormen ze één lied.
Aansteken van de Christuskaars
Toetreden
De Heer is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De heer is mijn levenskracht,
voor wie zou ik beven?
Wees mij genadig en antwoord mij.
Ik wacht op de Heer.
Gebed voor de opening van het Woord
Spreek Heer, spreek Heer,
ik, uw dienaar luister,
want uw woord, Heer,
brengt weer licht in ‘t duister.
Lezing

Psalm 2

(berijming, aangepast)

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen van de wereld spannen samen.
Het is tegen Gods gezag en Gods gezalfde vorst gericht:
`Komt', zeggen zij, `laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt!'
God in de hemel lacht,
want God blijft eeuwig regeren.

God spot met hen die spotten met Gods macht.
God kent Gods tijd. God is de Heer.
Dan spreekt God uit Gods hoge woning:
`Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
op Sions berg, de berg van heiligheid.'
O machtigen, o koningen, weest wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Dien God de Heer, verheugt u,
zoekt bij God uw vrede
opdat gij niet te gronde gaat op uw weg.
Want zalig zijn die schuilen aan Gods hart.
Gedachte
Om gelukkig te leven is de vraag: door wie laat je je leiden in dit leven? Waar zoek je je
kracht, je schuiling in tijd van nood?
Kijken we om ons heen, zien we waardoor de mensen zich laten regeren en leiden. Wat ze
in deze wereld zo belangrijk vinden dat ze er heel veel energie aan besteden en veel stres
over hebben. Hun motto: haal je geluk, zekerheid of wat je denkt nodig te hebben waar jij het
wilt. Zo werkt het in onze cultuur.
Maar als het moeilijk wordt, als ze het zelf niet kunnen – waar komt hun hulp dan vandaan?
De machten of krachten van deze wereld zullen niet helpen. Alleen bij God kun je veilig en
gelukkig leven.
Het centrum is de plaats voor God. Voor Israël was Sion het centrum van hun wereld. Daar
heerst de koning. Daar staat de tempel. Daar wordt recht gesproken. Daar leeft de vrede
van God. Van daaruit gaat Gods recht en geluk naar heel de aarde. Zo komt het goed, want
God is op die plaats. Zo verlost en helpt God. Niet ergens dáár ver weg, maar hier op díe
plaats. Zo is God met ons, in het centrum van ons van ons bestaan. Dichtbij. Concreet. Op
dié plaats waar ik mijn leven leef. God is er in goede tijden én in moeilijke tijden.
In de eerste strofe van het lied Psalm 2 zijn de volken in opstand tegen God en Gods
regering. Ze willen het allemaal zelf, zoals zij het goed vinden. Het rumoer van volken door
de eeuwen heen en waar we steeds vandaag veel van zien op TV en in de krant, leidt tot
niets, zegt de Psalm, alleen maar tot verder onheil. Dat zien we ook op TV en in de krant.
God lacht om wat machthebbers beramen, want dit is belachelijk ze zich druk over maken.
Zoals de berijming het zegt: “God spot met hen die spotten met Gods macht”.
Daarom de oproep: Staak je verzet, je zoeken naar macht en invloed. Leef niet uit je
“rechten”, maar uit Gods genade. Kijk uit naar Gods gezalfde koning die heel anders regeert.
Geen rumoer. Vrede. Ga in een ander spoor. Volg de gezalfde. Schuil bij hem. Dan ben je
gelukkig. Want ons leven en onze toekomst worden niet bepaald door de gevaren die ons en
onze wereld bedreigen of door wat machthebbers allemaal doen. In dit lied leren we anders
te kijken. Want God stelt de koning aan.

Wel eens ontdekken ook wij verzet tegen deze koning in ons eigen hart. Wanneer we ons
gelijk zoeken. Wanneer we niet durven uit te komen voor het recht. Wanneer ons
enthousiasme voor de zaak van God gebrekkig is. Wanneer we vergeten we waar we
allemaal dankbaar voor kunnen zijn, ook in deze tijden. Wanneer we ons zorgen maken en
niet vertrouwen dat God ons de weg zal wijzen, ook in donkere dagen. Dan roept de Psalm
ons op om Gods gezalfde koning te zoeken. Om van hem te verwachten dat hij de weg wijst.
Dan weten we ons getroost, gelukkig.
Psalm 2 leert ons hoe concreet en specifiek God zich laat kennen. Het lied gaat over de
plaats van God en de koning van God.
De koning: we kijken naar Jezus als we Psalm 2 zingen. David, de koning van Psalm 2 wilde
voor God een tempel bouwen, maar kon het niet. Zijn zoon Salomo werd de bouwer van de
tempel. Maar Jezus is de tempel (Joh 2, Matt 12:6). Zijn lichaam. Hij vervult de
koningspsalmen. Jezus is de manier waarop God regeert. Met de Psalm laat het Nieuwe
Testament zien dat Gods werk niet stuk te krijgen is. Jezus is het goede nieuws van Psalm
2: van hem is alle macht in de hemel en op de aarde (Matt 28:18).
De plaats: concreet, hier bij ons. In Jezus wordt God zelf de koning en woont onder ons.
Heel mooi zegt Johannes 1:14: hij “tabernakelde” onder ons. Zo komt er vrede omdat God
bij mensen woont, plaats vindt.
Hoe zingen wij Psalm 2 vandaag? Wij vrezen de grote krachten en machten in onze wereld
niet. We laten ons niet intimideren door het rumoer. We leven ook niet uit eigen kracht –
willen het allemaal zelf. Wij leven door Gods genade. Met vallen en opstaan blijven we
zoeken wat het betekent om Jezus te volgen. Want Gods gezalfde koning heeft in het
centrum van ons leven zijn plaats.
Aan het eind van Psalm 2 horen we het begin van Psalm 1 weer terug. Er klinkt hetzelfde
woord zalig, of gelukkig, waar de eerste Psalm en dus het hele Psalmenboek mee begon.
“Gelukkig allen die bij Hem schuilen” of zoals de berijming het zegt:
“Want zalig zijn die schuilen aan Gods hart.”
Gebed
Goede God,
U hebt ons aan elkaar gegeven
om elkaar te troosten en te bemoedigen,
om te steunen en te dragen,
om met elkaar te delen van onze rijkdom.
Geef dat wij dit in deze onzekere tijden niet vergeten.
Dat wij ontdekken hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.
Wij bidden U:
help ons om elkaar vast te houden
om elkaar te helpen
en er te zijn voor elkaar.

Dat niet ons eigenbelang,
de hebzucht, de boventoon gaat voeren.
Dat wij niet vergeten dat we alleen met elkaar
deze wereldwijde crisis aankunnen.
Dat wij weten, dat U bij ons bent, ons draagt,
in goede tijden en in tijden van tegenspoed.
Amen.
Zegenbede van St Patrick
Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten
met jou wandelen op de weg.
moge de Christus die dient met doorboorde handen
jouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart
jouw hart openen om lief te hebben.
Dat jij mag zien het gelaat van Christus
in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal
het gelaat van Christus in jou zien zal.
Amen

*St. Patrick (390-460) is hoogstwaarschijnlijk geboren in noordoost Engeland. Hij werd als jonge
gevangen genomen en als slaaf verkocht. Hij kwam in Ierland terecht. Daar kwam hij tot geloof in
Christus. Toen hij weer vrij was ging Patrick terug naar Engeland, naar zijn familie. Maar toen hij 48
jaar oud was, kreeg hij een roeping om in Ierland het evangelie te brengen aan de Kelten. Zijn werk in
Ierland in de 5e eeuw leidde indirect mede tot de missie van Willibrord en Bonifatius om het evangelie
naar Nederland te brengen.
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