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Dit is zijn bijdrage: 

“U bent de God die mij ziet.” 

Ik hou ervan hoe de psalmisten de doorsnee menselijke ervaringen omschrijven. Dikwijls 

schrijven zij dat het soms wel lijkt alsof God Zich stilhoudt. Job wanhoopte dat God Zijn 

aangezicht voor hem verborg (Job 13: 24). Anderen roepen het uit dat Hij niet antwoordt als ze 

roepen (Psalm 22: 3); dat Hij doof is voor hun gebed (Psalm28: 1); dat de HEERE van verre 

blijft staan (Psalm10: 1), en zelfs dat Hij ons soms vergeet (Psalm13: 1, 44: 25). 

Hagar, de Egyptische huisslaaf van Abraham en Sara voelde zich zo (Genesis 16). Sara was 

onvruchtbaar, en daarom organiseerde ze voor Abraham dat hij een kind zou krijgen bij Hagar. 

Hij stemde daarin toe en Ishmaël werd geboren. Zoals verwacht kon worden, toen Hagar 
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zwanger werd en het kind voortbracht wat Sara gewenst had, verachtte Sara haar en klaagde bij 

Abraham dat Hagar op haar neer keek. Toen Sara Hagar hardvochtig behandelde, vluchtte de 

machteloze en zwangere meid. Maar in de fijngevoeligheid van God vond de Engel van JHWH 

haar bij de waterbron in de woestijn en hij beloofde haar dat God haar luide geroep zeker had 

gehoord en haar pijn zag. De naam van haar zoon zou haar hier altijd aan herinneren, want 

Ishmaël betekent “JHWH hoort”. Zij vereerde God door te zeggen: “U bent de God die naar 

mij omziet” en noemde de put Beer Lachai Roi “de put van de Levende die mij ziet”. 

Op andere momenten herinneren de psalmisten ons aan deze waarheid die Hagar ontdekte dat 

God ons ziet en van ons houdt, ongeacht hoe wij ons voelen, Hij hoort ons roepen. “Ik heb 

JHWH lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.” (Psalm116:1). Hij heeft zijn 

aangezicht voor mij niet verborgen (Psalm 22: 25, 139: 15). 

De afgelopen maand behandelden we op onze wekelijkse studie het boek Richteren. Het laatste 

vers van het boek somt deze periode van Israëls geschiedenis op toen de natie geen koning had 

en “ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen”. (Richteren 21: 25). Het overgrote gedeelte van 

het boek beschrijft een terugkerend patroon: Israël zondigt, wordt verdrukt door een vijand, 

roept berouwvol uit naar God en wordt dan bevrijd door een rechter. Geestelijk gesproken was 

het een erge donkere periode in de geschiedenis van Israël, maar zelfs toen had God hen niet 

vergeten. Ondanks hun afgoderij en ontrouw, tot het punt dat de auteur zegt dat “Gods Ziel niet 

langer de moeite van Israël verdragen kon” (Richteren 10: 16). En we moeten niet vergeten dat 

in de tijd van de Rechters Israël zelf verantwoordelijk was voor de moeiten. Maar hoe groot 

hun zonde en hoe oppervlakkig en kortstondig hun verootmoediging ook was, God hoorde toch 

liefdevol hun geroep om hulp. Hij kon hen niet vergeten. 

Het is duidelijk dat wij af en toe voelen dat God een zwakke en minderwaardige houding ten 

opzichte van ons heeft. Hagar de onterfde, zwangere slavin en de emotionele psalmschrijvers 

riepen bitter en openlijk dat zij zich soms verlaten voelden en er is geen reden waarom wij niet 

hetzelfde zouden doen. Het is een normaal onderdeel van het leven, maar het is een plek waar 

we niet in willen blijven hangen. 
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Onze gevoelens komen en gaan. Wij moeten dat niet ontkennen en ons opstellen alsof die 

gevoelens er niet toe doen, maar er juist aandacht aan geven en ze net als de psalmisten openlijk 

uiten. Maar op de lange duur fluctueren gevoelens, soms om redenen die wij herkennen en op 

andere momenten om geen andere reden dan als het weer dat wisselt. Emoties zijn een te kleine 

inhoudsmaat om de diepe en voortdurende liefde die God voor ons heeft te meten, of dat nu in 

onze pijn en aanvechting is (zoals bij Hagar), of in onze volhardende en eigengereide rebellie 

(zoals met Israël). 

De waarheid van dit punt, of wij het nu voelen of niet, wordt mooi uitgedrukt in een van mijn 

favoriete Psalmen (103: 8- 14):  

4 Die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5 

die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. 6 

De HERE doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. 7 Hij maakte Mozes zijn wegen 

bekend, de kinderen Israëls zijn daden. 8 Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en 

rijk aan goedertierenheid; 9 niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; 10 Hij 

doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; 11 maar zo 

hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. 12 

Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; 13 gelijk zich 

een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen. 14 Want 

Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn. 

In donkere periodes moeten wij nooit vergeten wat wij in het licht hebben geleerd, noch moeten 

wij vergeten dat wij alleen maar in de wildernis een Beer Lachai Roi kunnen vinden “de bron 

van de Levende die mij ziet”. 

 

 


