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Eén in de Geest
Help, ik voel het niet meer!

Afgelopen zondag werd tijdens de preek Psalm 77 (HSV) gelezen
Tijdens deze Adventszondag mochten we ook opdragen. Bijzonder hoe we door God als gemeente ook gezegend
worden met zoveel nieuwe kinderen die we de afgelopen tijd mochten verwelkomen. De preek was echter niet
direct in een halleluja stemming. Juist tijdens Advent is het ook goed om stil te staan bij de donkere momenten
in ons leven. Advent leert ons wachten, verwachten. Advent is een periode waar iets van het Licht geproefd wordt
terwijl het om ons heen donker is. Advent leert ons ook ruimte geven aan moeite, pijn, verdriet – aan klagen.
Als christenen gaan we soms wel eens voorbij aan de moeilijkheden. Is er in onze gemeente ook ruimte voor de
persoon die twijfelt? Is er ruimte voor degene die God niet zo ervaart in het leven?
We gaan in de maanden december t/m februari bezig met het kwartaalthema: Eén in de Geest. Die eenheid is
heel divers, is heel veelkleurig. En niet iedereen zit altijd op de top van de berg. Dat is trouwens ook het mooie
van de eenheid: Door alle verschillende mensen in het Lichaam van Christus kun je elkaar ondersteunen,
helpen, troosten, kracht geven, inspireren. Waarom? Omdat de Geest van God werkt in al die bouwstenen!
Vandaag een korte studie over het klagen. Deze studie is niet van mijn eigen hand, maar van Reinier Sonneveld.
Wanneer je deze studie in groepsverband behandeld kun je aan het einde wellicht de ruimte vinden om met
elkaar te delen en voor elkaar te bidden.

De oude kunst van het klagen
De Bijbel staat vol met jammerklachten. Het treuren richting God is een oude geestelijke
oefening. Vertel je wanhoop en je verdriet aan God. Verder hoeft er niets.
We zijn het gewend God te prijzen. En terecht. Niets en niemand is prijzenswaardiger dan God. God Zijn eer
geven is daarmee als het ware deze kosmos herindelen. We kunnen van alles prioriteit geven boven God, maar
Hem prijzen zet alles weer in de juiste volgorde – zet onszelf weer in de juiste volgorde.
Alle grote figuren in de Bijbel prijzen daarom God, zeker in zware tijden. De avond dat Hij werd gearresteerd en
daarna doodgemarteld, zong Jezus de ‘hallel’-psalmen: een groepje psalmen, van 113 tot 118, die allemaal
beginnen en eindigen met ‘Prijs God, halleluja’.
Maar toch… Jezus treurt ook. “Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten,” huilt Hij aan het kruis, de
eerste zin van Psalm 22. En Hij geeft op dat moment zelf geen antwoord. Er komt geen uitleg. Hij relativeert het
niet. Die ervaring van intens verdriet, diepe eenzaamheid, die kan er gewoon zijn.

God kan ons wel aan
Alle grote figuren in de Bijbel beklagen zich bij God. Dat zijn we verleerd. Misschien omdat onze levens
gemiddeld best goed zijn en ons lijden niet meer een gewoonte was maar een uitzondering? Misschien kunnen
we in deze tijden kracht herontdekken van de oude geestelijke oefening van het klagen en treuren.
‘Geestelijk klagen’ is het volle verdriet aangaan en die bij God brengen. Het is transparant worden voor God. Je
‘hele hebben en houwen’ vertel je. Geen uitzonderingen. Geen duistere kant, geen twijfel, geen pijn laat je
liggen. God mag alles zien, sterker nog: je wijst God alles aan. Kijk God, dat is verschrikkelijk. En dat. En dat. En
dat.

Wees niet te voorzichtig
We hebben allerlei redenen om dat te vermijden. We vertellen onszelf dat we God daarmee niet hoeven lastig te
vallen. Dat Hij zo heilig is, dat onze twijfels niet bij Hem passen. Dat ons ‘gezeur’ toch wel meevalt en niet zo
belangrijk is. Dat we toch maar snel weer God moeten prijzen. Al die redenen zeggen meer over onszelf dan over
God. Jezus stierf aan het kruis. Als God dat al heeft doorstaan en overwonnen, is er niets wat Hem nog van zijn
stuk kan brengen. Dat was het dieptepunt. En God heeft nog veel meer meegemaakt en is alles doorgekomen.
Onze ellende kan er met gemak bij. God kan wel tegen een stootje.
Laten we onze eigen aarzelingen niet op God plakken. Wijzelf vinden het lastig dat aan te gaan, maar God niet.
Wij vermijden ons verdriet, maar Hij is al in de diepste diepten geweest.
Klagen richting God laat je stilstaan bij je wonden

Je wonden niet ontkennen
Alleen zo kunnen we genezen. Wonden die we niet volledig zien, gaan etteren. Verdriet waar we omheen lopen,
wordt wanhoop, cynisme, rancune. “Wat niet wordt aangenomen, wordt niet gered,” zeiden de oude kerkvaders.
God moest heel het menselijke leven aangaan, om heel het menselijke leven te redden. En dat geldt ook voor
onszelf. Alleen als wij al onze ervaringen erkennen, kunnen al die ervaringen helen. Klagen richting God is
daarom genezend. Het laat je stilstaan bij je wonden. Je omzeilt ze niet, je moffelt ze niet meer weg, maar je
erkent ze. Voor God. Want God was er altijd bij. En God begrijpt al die pijn.
Laten we niet te snel naar Pasen rennen. Eerst was het Goede Vrijdag. Voordat Jezus riep dat het volbracht was,
huilde Hij dat God Hem had verlaten. Voordat alles werd ‘gered’, had Hij alles ‘aangenomen’. Alles was erkend
en alleen zo kon alles aan herstel beginnen.

Rennen in de mist
Klagen als geestelijke oefening vertelt je ellende aan God. Sterker nog, Jezus beklaagt zich bij God zelf dat God
Hem verlaten heeft! Wie ‘geestelijk klaagt’ ervaart niet de nabijheid van God, maar richt zich toch op God. De
hemel voelt van koper, maar je hamert er evengoed op. Dat is de sprong die bij al het geloven hoort, maar in het
klagen op z’n scherpst naar voren komt. We weten zo veel niet. We voelen zo veel niet. En toch springen we.
Geloven is een besluit om te vertrouwen. Als je je godverlaten voelt, voel je je écht godverlaten, en toch kun je je
dan op God richten.

De verloren zoon in de mist
Soms stel ik me het verhaal van de verloren zoon anders voor dan we het kennen. Naarmate hij thuis nadert,
wordt het mistiger. Hij herkent de weg niet meer. Ver weg hoort hij een stem, maar hij weet niet meer zeker of
dat zijn Vader is. Hij roept terug, maar zijn woorden lijken in een leegte te verdwijnen.
Toch rent hij.
Dat is geestelijk klagen. Rennen in de mist richting God.

Praktisch advies
Er zijn veel klaagpsalmen, soms een individu die klaagt, soms de hele gemeenschap die klaagt. De traditie
gebruikt onder andere de volgende psalmen veel als geestelijke oefening:
Psalm 13: ‘Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten?’
Psalm 22: ‘Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?’
Psalm 44: ‘Dit is ons overkomen, maar wij zijn U niet vergeten.’
Psalm 74: ‘Sta op, God, verdedig Uw zaak.’
Psalm 79: ‘Toon erbarmen en haast U.’
Psalm 88: ‘Waarom, Heer, verbergt U voor mij Uw gelaat?’
Psalm 90: ‘U vaagt ons weg als slaap in de morgen.’
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