Psalm 98
1 ¶ Een psalm. Zingt de HERE een nieuw lied, want Hij heeft
wonderen gedaan, zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem
zege;
2
de HERE heeft zijn heil bekendgemaakt, zijn gerechtigheid
geopenbaard voor de ogen der volken;
3
Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid en aan zijn
trouw jegens het huis Israels; alle einden der aarde hebben
aanschouwd het heil van onze God.
4 ¶ Juicht de HERE, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en
psalmzingt.
5 Psalmzingt de HERE met de citer, met de citer en met luide
zang,
6 met trompetten en met bazuingeschal; juicht voor de Koning,
de HERE.
7 De zee bruise en haar volheid, de wereld en wie erin wonen;
8
dat de stromen in de handen klappen, de bergen tezamen
jubelen
9 voor het aangezicht des HEREN, want Hij komt om de aarde te
richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de
volken in rechtmatigheid.

Gemeente van Onze Heer Jezus Christus,
Mensen die avondmaal hebben gevierd, het wonder van de
verzoening, gaan ook geloven in een God die wonderen doet.
"Zingt de Here een nieuw lied, want Hij heeft wonderen
gedaan".
Wanneer je daarvan zingt moet je ook tegen de geest van de
tijd in durven zingen.
Dat doet deze Psalm ook: ze is hooggestemd en dat bevreemdt
temeer omdat er zelfs geen vijanden worden genoemd die
overwonnen zijn. Het is een grote proclamatie.
"zingt de Here een nieuw lied, want Hij heeft wonderen
gedaan".
Wonderen?
Ach, wij hebben door onze wetenschap toch veel verklaard, in
kaart gebracht en op formule gezet?
Er zijn toch gewoon natuurwetten?
God stond vroeger in het centrum, nu staat Hij aan de rand.
Nog niet alles hebben we begrepen: de oorsprong van het leven
is nog steeds iets wonderlijks, het heelal blijkt groter dan
we dachten en er is nog veel onverklaarbaar.
Maar ja, hoe meer we verklaren, hoe meer het wonder verdwijnt.
In het sprookje de Narniakronieken, het land achter de
klerenkast, komen vier kinderen in een oud-engels huis via een
kleerkast in een andere, wonderlijke wereld: het land Narnia
Wanneer de jongste, Lucy als eerste daar geweest is en daarvan
bij terugkomst vertelt, wordt ze niet geloofd door haar broers

en zusje.
Alleen de professor –bewoner van het huis- geeft een wijze
raad. Hij zegt: Het is niet gek dat er in dit huis een deur is
naar een andere wereld.
Wie daar ervaring mee heeft is of gek, of liegt, of spreekt de
waarheid.
Maar Lucy jullie zusje staat toch bekend als iemand die niet
gek is, nooit liegt, dus wat ze vertelt klinkt zeer
aannemelijk.
De professor zegt dan tegen de ongelovige kinderen: ik vraag
me af wat ze bij jullie op school leren!
Met andere woorden: als mensen in de Bijbel vertellen over een
deur naar een andere werkelijkheid, over wonderen, waarom
geloven we dat zo moeilijk? Zijn deze mensen leugenaars,
gekken? Op wat voor school, d.w.z. met wat voor wereldbeeld
leven wij?
Wat is een wonder?
Is een wonder alleen datgene wat wij niet kunnen verklaren,
dus wat tegen de natuur ingaat?
In de Bijbel is er al van een wonder sprake als het gewone
leven elke dag ongestoord kan verlopen.
Het opgaan van de zon, het leven in vrede en harmonie wordt in
de Bijbel al iets wonderlijks genoemd.
Juist het gegeven dat alles zo ordelijk verloopt en rustig,
dat wekt de grootste verbazing in de Bijbel en daarin proeft
men de aanwezigheid van God.
Naarmate de mensen nauwkeuriger de orde der dingen om zich
heen waarnemen, naar die mate neemt de verbazing toe.
Voorbeelden daarvan zijn de Psalmen in de Bijbel over de
schepping,
juist omdat die mensenwereld en die dierenwereld
zo kundig in elkaar zit, juist daarom breekt men uit in een
lofzang.
De leeuwen, de nijlpaarden, en de krokodillen, wat zijn ze
prachtig gemaakt.
God, zegt Ps 148, is een God die de wetten handhaaft voor al
het geschapene.
Ja, ook in de Bijbeltijd wist men van wetmatigheden en die
wetmatigheden waren geen reden om God overboord te gooien,
maar waren juist een reden om God te prijzen.
Want God, geprezen zij Hij, is de grote stimulator en de grote
inspirator van alle orde.
God is de Schepper en daarom legt Job de hand op de mond als
hij ziet hoe vakkundig God alles heeft gemaakt.
De dichter van Ps 139 roept uit: "Ik loof U, omdat u mijn
nieren hebt gevormd, mij hebt geweven in de schoot van mijn
moeder en mij gans wonderbaar hebt toebereid".
Het leven is één en al wonder: kijk eens naar je lichaam, kijk
eens naar de bouw van het heelal, prijs God eens om de
wonderlijke orde die Hij heeft gemaakt.
In het boek Spreuken lees je verbazing over verschijnselen,

die allemaal zo nauwkeurig zijn gepland.
Deze drie dingen zijn mij te wonderlijk, zegt Agur in het boek
Spreuken, ja vier begrijp ik niet: de weg van de adelaar langs
de hemel, de weg van de slang op de rots, de weg van een schip
in volle zee, de weg van een man bij een jonge vrouw.
Zo wonderlijk ordelijk zit Gods schepping in elkaar. De
normale orde is een wonder.
Maar zult u zich afvragen: het zit het dan met die bijzondere
wonderen.
Inderdaad, in de Bijbel gebeuren er ook dingen die die orde te
buiten lijken te gaan.
De doortocht door de Schelfzee, het manna in de woestijn, de
genezingen
die
Jezus
verrichtte,
de
bevrijdingen,
dodenopwekkingen, ja, de Opstanding van Jezus uit de doden.
En wij geloven toch ook dat eenmaal bij de Voleinding het
wonder zal zijn geschied dat de schepping bevrijd zal worden
van de vergankelijkheid, van ziekte en dood?
Inderdaad, er wordt verteld van verrassende ingrepen van God
en ze worden ons ook beloofd.
En toch, we moeten die bijzondere dingen die in de Bijbel
voorkomen niet wonderlijker vinden dan het koren dat opschiet,
ons hart dat klopt en onze longen die ademhalen.
Het aspirientje dat genezing brengt en de doktoren die daarbij
behulpzaam zijn doen even wonderlijk werk als ons gebed.
De mensen die God op onze weg stuurt en van wie wij het
normaal vinden dat God ook door hen tot ons spreken kan zijn
een even wonderlijk gebeuren als de droom waarin God een mens
iets duidelijk maakt.
Al die bijzondere gebeurtenissen beogen hetzelfde, namelijk;
het herstel van Gods orde.
Al die wonderlijke dingen die Jezus deed: genezen van zieken,
uitdrijven van boze geesten, opwekken van doden hadden dit ene
doel: het herstellen van de orde die God bedoelt, die orde
waarvan we soms een glimp kunnen opvangen.
Onze Heer Jezus Christus zette de wereld niet op zijn kop door
de wonderen die Hij deed, nee, Hij bracht die juist weer op
orde.
In het sprookje het land achter de klerenkast had een heks het
land Narnia tot wanorde gebracht. Ze bracht Narnia in een
winterse greep.
Maar als de leeuw Aslan, de ware koning van Narnia zijn leven
geeft op de heuvel van de stenen tafel en daarna opstaat uit
de dood, dan treedt de lente weer in. D.w.z. alles komt weer
op orde.
Dat lezen we in de evangelien ook: Jezus wilde herstel en
zette daarom tegenover de zonde de vergeving, tegenover de
ziekte tekenen van genezing, tegenover het gebonden worden
door boze geesten daden van bevrijding, kortom Hij wilde het
leven weer verzoend hebben al in zijn relaties tot op God toe.
Dat Hij daarvoor gezorgd heeft weten we uit het grootste
wonder: Zijn opstanding uit de dood. Tot driemaal toe

fluistert de Hebreeuwse tekst van Ps. 98 over heil, redding,
verlossing, dat is Jeshua, Jezus.
Een avondmaal vierende gemeente leeft als het goed is uit de
kracht van Zijn opstanding.
Een avondmaal vierende gemeente weet wat ze zingt als er
staat:
"Zingt de Here een nieuw lied want Hij heeft wonderen gedaan"
En: "De Here heeft zijn heil bekend gemaakt
Hij heeft gerechtigheid geopenbaard
Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid en trouw".
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
De God die wonderen doet heeft het gemunt op allerlei
vernietigende machten van zonde, onrecht, ziekte en chaos.
God is Koning en hij laat de wereld niet de vernieling ingaan,
maar haalt haar er doorheen.
De schepping zal juichen, rivieren klappen in de handen en de
bergen jubelen het uit.
Het grootste wonder van God: de Opwekking van Jezus betekent
dat zelfs de wanorde van de begraafplaats veranderen zal in de
orde van de opstanding.
Wie durft er nog te zeggen dat de wonderen de wereld uit zijn?
Op welke school hebben jullie gezeten vroeg de professor uit
de Narnia Kronieken aan de vier kinderen?
Op welke school, met welk wereldbeeld bent u vertrouwd?
Wie geschoold is in de Bijbel en de traditie, en weet van een
land achter de klerenkast; wie kijkt met de ogen van het
geloof zegt: het wemelt van de wonderen. Er is een land achter
de klerenkast, een wonderlijk land, waar de leeuw Aslan, waar
Jezus Koning is.
Wonderlijk dat te veel mensen dat maar niet zien, of zullen ze
het gaan zien?
Maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Amen
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