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meditatie ter inleiding op de stilte: 

Lieve mensen van God.

Op 24 januari schrijft Immy mij: Woensdag 31 januari hebben we 
vespervoorbereiding samen met jou. Heb je al een idee? Ik hoor het graag.

Het idee kwam nog die zelfde dag, ‘s avonds, na een
enerverende en zware dag. Er zijn van die dagen dat er zoveel
op je afkomt dat je soms even niet weet waar je het zoeken
moet. En toen kwam er een lied in mijn gedachten, lied 156,
het lied van Habakuk, geschreven door Coenraad Ouwens en
als een nieuw lied opgenomen in het Liedboek-Zingen en
Bidden in huis en kerk. Het lied staat bij de Cantica en is een
berijming van een lied uit de Bijbel, dat niet een psalm is.
Eigenlijk is het lied Habakuk 3 wel een psalm, zeggen
Bijbeluitleggers, want het is net als een psalm voorzien van
aantekeningen voor het zingen. De berijming van Ouwens is
geschreven op de indrukwekkende melodie Yorkshire,
gecomponeerd door John Wainwright en deze melodie is in de
Anglicaanse traditie een kerstmelodie. Daarom vind je bij het
googelen op deze melodie ook de mooiste opnamen uit de
Engelse Kerstnachtdiensten.

Hoe het lied in mijn gedachten kwam weet ik niet, dat ga ik ook niet napluizen of 
willen verklaren, soms heb je dat je iets ervaart als een ingeving, die je ook werkelijk 
wat doet. En het deed me wat. Het bracht rust en ontroering, Dit gebed dat tegelijk 
een loflied is. Dit gebed dat er diep doorheen gaat met beelden die er niet om liegen 
en zwaar over kunnen komen, maar dat dan steeds eindigt met een regel over 
juichen. Uw volk zal juichen om zijn God de Heer. Toch blijf ik juichen om mijn God 
de Heer. Nog zal ik juichen om mijn God en Heer. Ik juich om U in tijd en eeuwigheid.
Tegen de donkere achtergrond van de realiteit waarin Habakuk lijkt te leven komt 
steeds dit lichtende ‘en toch’. En toch zal ik juichen om de Ene, jubelen om de God 
die mij bevrijdt, zegt Habakuk. Van deze profeet, een van de twaalf zogeheten kleine 
profeten, weten we nagenoeg niets, Wel dat zijn naam betekent ‘omhelzen’. En over 
de tijd waarin hij schreef, de precieze omstandigheden waarin hij schreef, weten we 
ook nagenoeg niets, maar wel dat het een duistere, beangstigende tijd was én dat er 
een verlangen spreekt dat God daar een einde aan zal maken. Met steeds, dat ‘en 
toch’ dat ‘ondanks alles zal ik juichen voor God’.

Het gebed van Habakuk hebben we niet in z’n geheel gehoord, omdat de berijming 
van Coenraad Ouwens ook uitgaat van de verzen 2 en 17 en 18 van Habakuk 3. 



Tussen deze verzen komen beelden langs die we als heftig en apocalyptisch 
ervoeren bij de voorbereiding. In de verzen die we wel lazen komen we viermaal de 
heilige Godsnaam tegen: tweemaal in het begin . Tweemaal aan het einde. Die 
Naam die joden niet uitspreken en die wij omschrijven met: Eeuwige, of Aanwezige, 
of Ene. |Duidelijk is dat deze Godsnaam de psalm als het ware omhelst, omvat en 
zoveel wil zeggen als: ondanks alles en temidden van alles: God is er bij!

Op de vraag: heb je al een idee?, kwam het voorstel om lied 156 te zingen, uit 
Habakuk te lezen en ook iets uit Psalm 22 te lezen en te zingen. Ook al zo’n zware 
tekst, die psalm door Jezus is geciteerd aan het kruis: God, mijn God, waarom hebt 
Gij mij verlaten? Die wanhoopskreet uit de afgrond, die zeer heftige psalm waarin 
hetzelfde gebeurd als in Habakuks psalm: Nochtans zijt Gij de heilige, die troont op 
de lofzangen Israëls. Dus ook hier dan ‘en toch’. En toch, ondanks alles en te midden
van alles: God is er wel bij.

Maar ja, wel zwaar, zeiden we tegen elkaar. Zou dat in een zwaar seizoen dat de 
winter op de een of andere wijze toch is voor mensen, niet al te zwaar zijn en de 
zwarigheid nog versterken? Hebben we niet behoefte aan wat licht, wat hoop, wat 
opgewektheid, dat we met een lichter, dus minder zwaar, met een lichter, dus minder 
donker gevoel de week ingaan.

Wat Habakuk en Psalm 22 verbindt is dat het een werkelijkheid uitdrukt waarin 
mensen zich kunnen bevinden, Op of na een zware en moeilijke dag, Te midden van 
een moeilijk ziekte-, of rouwproces, een depressie of een burn-out. Of in een 
buitengewoon lastige situatie op het werk of in het gezin, op school of met vrienden. 
Ja, het kan zijn dat de beelden je nog zwaarder laten voelen, maar het kan ook 
bevrijdend zijn als iemand anders die werkelijkheid onder woorden brengt, niets 
verbloemt, reëel en eerlijk is en juist dát deelt . En daaraan de Naam van de Eeuwige
verbindt, niet als de gene die deze ellende veroorzaakt of gecreëerd heeft en er voor 
zorgt dat mensen zich zo naar voelen, maar juist als degene die deze ellende zien en
zorgt voor mensen, |die er dus is, ondanks ons gevoel van Godverlatenheid, die er 
wel degelijk is ondanks ons gevoel dat niets meer is en zeker God niet. Dan mag ons
het ‘en toch’ van Habakuk helpen en het ‘nochtans’ van Psalm 22, en dan kan het 
zijn dat je door je tranen heen kunt zingen: ‘Toch zal ik juichen voor mijn God en 
Heer’ En dan kan het zijn dat het iets minder zwaar, iets minder duister wordt. Als 
een psalm in de nacht, die je dan toch weer wat lucht geeft. 

Voor mij werkt lied 156 zo. Reëel, rauw, eerlijk en niets verbloemend over waar je 
terecht gekomen bent, maar ook dat ‘nog’ en ‘toch’ dat gebed uit de afgrond én de 
lofzang naar de hemel. Die je dan toch weer iets rechter op de voeten zet en je toch 
weer wat lucht in de longen geeft. En die je uiteindelijk wellicht ook weer licht van 
vreugde geeft, waarover wij in ons slot zullen zingen.

Maar eerst is er tijd voor onszelf, om in de stilte in ons om te laten gaan, hoe we ons 
nu voelen en om te proberen te beseffen dat God dat gevoel van jou hier en nu ziet 
en begrijpt.



Een zegen

(John O'Donohue) 

Moge het licht uw ziel u leiden.

Moge het licht van uw ziel het werk dat u doet , zegenen met de verborgen liefde en 
warmte van uw hart.

Moge u in wat u doet de schoonheid van uw eigen ziel zien.

Moge de heiligheid van uw werk genezing, licht en vernieuwing brengen aan de 
mensen die met u samenwerken en aan hen die uw werk zien en ontvangen.

Moge uw werk u nooit vermoeien.

Moge het in u bronnen van verfrissing, inspiratie en geestdrift doen ontspringen.

Moge u aanwezig zijn in wat u doet.

Moge u nooit verloren raken in de eentonigheid van uw afwezigheid in wat u doet.

Moge de dag u nooit tot last worden.

Moge de dageraad u wakker en oplettend aantreffen en moge de nieuwe dag 
dromen , mogelijkheden en beloften voor u in petto hebben.

Moge de avond u dankbaar en vervuld aantreffen.

Moge u gezegend, beschut en beschermd de nacht ingaan.

Moge uw ziel u rust geven, troosten en vernieuwen.

Amen


