
H O O F D A R T I K E L

Loven en Bidden zou een titel kunnen zijn voor het Boek van 
de Psalmen. In het Hebreeuws heet het Sefer Tehillim, Boek 
van de Lofprijzingen. En inderdaad, voortdurend wordt 
daarin de Eeuwige de lof toegezongen, maar altijd te mid-
den van klachten en verzuchtingen die diep van binnenuit 
lijken te komen. Daarom wordt Psalmen ook wel het Gebed 
van de Ziel genoemd. 

Waarom wordt God, en volgens de Schrift is dat ook het 
geval in de Hemelse Liturgie, voortdurend geprezen? Heeft 
Hij dat nodig? Of is het misschien veeleer de mens die dat 
nodig heeft? Omdat die mens en God alles met elkaar te 
maken hebben zoals blijkt in Psalm 8 waar de grootheid van 
de kleine mens bestaat in het vertrouwd zijn met God en 
het ervaren van het geheim van de wereld bij het zien van 
de sterrenhemel. 

God wordt geprezen als schepper van de wereld en als de-
gene/datgene wat mensen bij zichzelf brengt en bij het ge-
heim van het Leven. Hij is niet zomaar een rationele verkla-
ring voor het ontstaan van de wereld. Veeleer zeggen we, 
als we God Schepper noemen, dat het ons te boven gaat, 
dit wonder van het leven. God, de Eeuwige is Bron van le-
ven en het voortdurende wonder dat in alles verborgen zit. 
Volgens Spreuken 8 ervaart de Wijsheid dat wonder als het 
geheim van de wereld. Als diepe vreugde. 
Spreuken 8: 31 Ik vond vreugde in zijn hele aarde en was blij 
met alle mensen.

Een wonder dat alleen maar groter wordt naarmate je er 
dichter bij komt. Daarvoor hoef je niet ver te gaan. Want 
het is dichtbij, overal om je heen. In wat de zintuigen er-
varen. En wat het hart ziet. Want alleen met het hart zie je 
goed, volgens De Kleine Prins (Le Petit Prince, Antoine de 
Saint – Exupéry). 

Diepste van dat geheim is volgens de Schrift de Liefde. Die 
verborgen zit in alles. God prijzen is daarom ook een stil 
worden om iets van die liefde te ontdekken. En dat is bid-
den.
Dat doen we bijvoorbeeld in de vesper. We worden stil, en 
proberen te luisteren naar wat in en achter de woorden 
woont, naar het licht van het leven.

In de werken van Chagall neemt de zon vaak een promi-
nente plaats in. In alle religies wordt de zon gezien als 
een van de eerste beelden van God. Een beeld van Leven, 
Kracht, Warmte en Licht.
En verder is er bij Chagall altijd van alles te zien, vogels, vis-
sen, dieren, mensen, een engel en ook een duivel, een man 
en een vrouw. Alsof de schilder zeggen wil: er is van alles en 
allemaal in het licht van de zon. 

Dat zou een beeld voor het bidden kunnen zijn. Er wordt 
ons gezegd in de vesper dat we stil moeten worden, naar 
binnen keren, maar wat vind je daar binnen allemaal niet? 
Minstens zoveel als buiten: Mooie dingen, maar ook zorgen, 
wanhoop, angst, vragen, dingen waar je druk mee bent…
Bidden is niet dat je die dingen weg moet doen en dan pas 
kunt gaan luisteren naar God. Bidden is veelmeer die din-
gen er allemaal laten zijn zoals ze zijn, maar je er niet door 
laten gevangen zetten. Bidden is veelmeer dat je al die din-
gen in het licht ziet dat achter en in alles schijnt, het Licht 
van het Begin. 

Wie is toch die Wijsheid in Spreuken 8. Die er bij was, in 
het begin? ... In Genesis 1 lezen we dat God zegt in het be-
gin: er zij licht en er was licht. In Johannes 1 klinkt het: In 
het begin was het woord, en in dat woord het leven en in 
dat leven licht voor de mensen. De duisternis is het niet 
de baas. Het licht gaat desnoods door het donker heen en 
schept nieuwe ruimte, nieuwe vreugde. Dat is het beginsel, 
het principe van de Schepping: het licht dat woont in ons 
leven, dat woont in ons hart.

Bidden is dus misschien stil worden en het licht laten schij-
nen vanbinnen. Want dat licht heeft te maken met wie we 
diep van binnen zijn: mensen van licht. Dat is wat de Schrift 
God lovend vertelt. Met het licht van binnen kunnen we de 
wereld anders gaan ervaren en leven met hart en ziel.
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