Psalm 101: Een zuiver hart – HA.
Orde van dienst:
Welkom
Stil gebed
Votum en zegengroet
NLB 287: 1, 2, 4, 5 Rond het licht dat leven doet
Wet
Psalm 25: 2
Gebed
Kinderen: gaaf.
Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God.
Lezen: Psalm 101
Zingen: Psalm 101: 1, 2, 3
Preek
Sela “Ik zal er zijn”.
Viering HA:
Lezen: Formulier 5
Zingen bij klaarmaken tafel: NLB 400 Voordat ik kan ontvangen
Nodiging
Zingen bij de viering: Psalm 65: 1, 2, 3 De lofzang klinkt…
NLB 377 Zoals ik ben, kom ik nabij
GK 57
Dankgebed
Collecte
GK 69
Zegen
---------------------Kinderen: gaaf.
Preek:
Overal duiken voortdurend schandalen op.
Corruptie.
In het voetbal: denk aan Sepp Blatter van de FIFA en Michel Platini van de UEFA. Miljoenen
euro’s aan steekpenningen betaald en ontvangen.
In de atletiek: Russische atleten blijken jarenlang volgespoten met doping.
In de autobranche: Volkswagen installeert bewust sjoemelsoftware in dieselauto’s.
In de sociale woningen-sector: Hubert Möllenkamp, die in een Maseratie rijdt.
Zelfs bij de politie: een politieman in Brabant verkoopt geheimen door aan drugsbendes.
Bij de banken. Denk aan het boek van Joris Luyendijk over de banken in Londen met de titel
“Dit kan niet waar zijn!”.
Zelfs in kerken, waar je hoort over misbruik. Verduistering van gegeven geld.
Steeds gaat het over zelfverrijking, omkoping, leugens, steekpenningen…..
Corruptie.
Dat woord heeft te maken met je hart.
‘Cor’ is Latijn voor hart.
En ‘ruptie’ komt van ‘rumpere’. Dat is breken, schenden.
Corruptie. Dat is dus een hart, dat niet meer heel is. Dat verdraaid is. Dubbel.
Corruptie gaat dus niet over gedrag. Of over een mooi pak en veel geld.

dia

Het heeft te maken met je hart.
Wat je doet met je handen heb je eerst overwogen in het verborgene van je hart.
Vandaar dat de Bijbel daar ook steeds inzet: bij je hart.
Je hart maakt je mens.
Bomen en bloemen bloeien als het voorjaar aanbreekt.
Dieren hebben een instinct en paren in de paartijd.
Mensen hebben een hart. Kunnen kiezen. Liefhebben. Eenzaam zijn. Van muziek houden.
Van vrienden.
Mensen paren niet. Zij bedrijven de liefde.
Het verschil is het hart.
Daarom moet je daar heel zuinig op zijn. In Spreuken staat: “Van alles waar je over waakt,
waak vooral over je hart, het is de bron van je leven”.
Je hart is dan ook het mooiste wat je aan een ander kunt geven. Meer dan parels of
diamanten.
Dat is ook het hart van de Bijbel: daar gaat het over een God, die zijn hart aan ons geeft.
En vooral door Jezus laat Hij dat zien.
Als Jezus aan het kruis hangt, kijken we God diep in zijn hart.
Zó lief heeft Hij zijn wereld.
Tegenover het woord “corruptie” staat het woord “integer”.
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Integer betekent letterlijk “heel”. Gaaf. Zuiver.
Je bent een integer mens, als je hart en je gedrag met elkaar kloppen. Als je woorden waar
zijn. Als je geen dubbele agenda hebt. Als je ‘waarachtig bent’.
En iedereen vindt dat mooi. Een integer mens. Ook al ben je geen christen.
Iedereen vindt de paus, paus Franciscus, een mooi mens. Want hij is integer. Echt.
Mensen zeggen het vaak zo: “Echte schoonheid zit van binnen”.
Of, anders gezegd: wie ben je als niemand kijkt?
Psalm 101 gaat daarover. Over integriteit. Een zuiver hart.
Boven de psalm staat: “Van David. Een psalm.”
Dat is al bijzonder.
Want als wij aan David denken, dan denken we vaak ook aan de schandalen die er om
David heen hingen. Zijn overspel met Bathseba. Zijn laffe moord op haar man, de Hethiet
Uriah. Zijn trots als hij zijn volk wil tellen.
Helaas denken mensen vaak vooral aan de schandalen, die aan mensen hangen.
Zoals we ook smullen van roddelbladen en van pikante onthullingen.
Ook iets om over na te denken.
Maar deze psalm is ook van David.
In deze psalm opent David zijn hart. We mogen dus even naar binnen kijken.
Wat dacht u bij het lezen?
Weet u wat ik dacht: ‘Wat is dit mooi. Wat zuiver! Wat gaaf!’.
Hij zingt over trouw en recht. Maar hij is het ook zelf!
“Ik handel met een zuiver hart”, zingt hij. En dat zie je ook.
Kijk maar:
“Gedraai, ik haat het”
“Kwaad, ik wil het niet kennen”.
“Wie heimelijk een vriend belastert, leg ik het zwijgen op”. Roddel doet hem pijn.
“Trots verdraagt ik niet”.
“Voor liegen en bedriegen is in mijn paleis geen plaats”.
Wat mooi.
Wat zuiver.
Dat is David. Integer.

Ja, en voor een koning is dat nog moeilijker. Door alle pracht en praal. Alle druk. De macht
en dus de verleidingen van geld, seks en rijkdom. Je leeft in een gouden koets.
Maar ook in een glazen koets. Iedereen weet alles van je. Alles wat je draagt. Wat je doet.
Wat je zegt. Iedereen ziet het. Praat over je. Vindt er wat over.
Wat een verleiding om naar buiten toe dan perfect te willen lijken. Ook al ben je in je hart
iemand anders.
David niet.
Hij is integer.
Wat lijkt David hier op Jezus.
Jezus, de zoon van God. De Koning boven alle koningen.
Wat was het juist voor Jezus een verleiding om trots te zijn. Om neer te kijken. Hij was de
Zoon van God! Wat een verleiding om rijk te zijn. Om door leugens en mooie woorden beter
te lijken. Om zijn gezicht te redden. Om zijn gelijk te krijgen.
Maar Hij doet het niet.
Geen leugens, geen trots, geen omkoping. Jezus is echt. Waarachtig.
Zijn gouden kroon verruilt hij zelfs voor een doornenkroon. Zijn gouden troon voor een kruis.
Diep door het stof gaat hij. Vuil bloedend. Vernederd. Niet mooi. Niet heldhaftig.
Maar vol van een hemelse liefde.
Wat een koning!
Wat is Hij gaaf!
Zo wil ik ook zijn!
Je, en tegelijk zou ik nu ook hard weg willen lopen!
Ik zou het liefst de Bijbel dicht willen doen en nooit meer lezen.
Zeker deze psalm niet meer. Ik zou tegen Jezus willen roepen: “Ga weg van mij, Heer, want
ik ben een zondig mens”.
Deze psalm is tegelijk een marteling voor me. Ik ben niet zo.
En ik denk, dat u dat ook wel voelt.
Wij zijn niet zo gaaf.
We kunnen draaien. We liegen als we daarmee ons gezicht kunnen redden. We begeren.
We spreken kwaad over een ander. We oordelen. En vaak zonder blikken of blozen.
En diep in ons hart weten we het.
David kent dat ook.
Na zijn overspel met Bathseba en de moord op Uriah schreeuwt hij het uit van verdriet:
“Wees mij genadig, God, in uw trouw,
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U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden”.
Is psalm 101 dan wel echt?
Is het hart van David dan wel zo zuiver?
Ja.
Want integer-zijn is niet hetzelfde als perfect- zijn.
Perfect betekent, dat je nooit een fout maakt. Nooit een verkeerde gedachte hebt.
En dat je fouten of zwakheden ook niet bij jezelf verdraagt.
Je uiterlijk, je prestaties, het moet allemaal perfect zijn. Niemand die iets op je kan
aanmerken. En wie dat wel doet kan een grote mond terugkrijgen.
Herkent u onze samenleving van mode, fotoshoppen en botox?
Maar perfectionisme is een harde meester.
Je wordt er alleen maar onzeker van. Uren sta je voor de spiegel.
Je wilt perfect zijn, maar daardoor zie je vooral de kantjes aan je die niet perfect zijn.
Perfectionisme is een zwaar juk.

Integer is iets anders. Integer betekent, dat je eerlijk bent. Betrouwbaar. Je verbergt niets.
Ook je fouten en zwakheden niet. Je bent wie je bent. Met je gaven en je zwakke plekken.
Je draagt geen masker. Je bent open.
Mensen weten wat ze aan je hebben.
In die zin is David integer.
Hij zingt zijn verlangen uit naar zuiverheid. Hij zingt over trouw en recht. Hij zingt zijn
verlangen uit om God te ontmoeten.
Zo wil hij zijn.
Maar, ja, in andere psalmen zingt hij ook heel eerlijk over zijn zwakheden. Zijn zonden.
Niet dat David daar blij mee is of het niet erg vindt.
Nee, helemaal niet.
Soms schreeuwt hij het uit, als hij naar zichzelf durft te kijken. Van spijt. Van wanhoop.
Wat heeft hij zijn God soms pijn gedaan: “Tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, dia
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen”.
Wat heeft hij mensen pijn gedaan. Zijn vriend Uriah. Zijn kinderen. Zijn volk.
Nee, David is daar niet trots op.
Hij is niet perfect.
Maar hij is dus wel integer. Eerlijk.
En zo’n mens mag bij God komen!
De HERE weet wel dat we niet volmaakt zijn. Niet voor niets stierf zijn zoon voor ons aan het
kruis. Niet voor niets staat er iedere keer weer een tafel klaar met brood en met wijn.
Hij nodigt ons uit.
Want hij is vol vergeving.
En wat is het ook voor ons heerlijk om met integere mensen om te gaan.
Perfecte mensen schrikken af.
Omdat zij hun hart uiteindelijk niet voor je openen.
Integere mensen zijn mooi. Ook al zijn ze niet perfekt.
Omdat je met hen van hart tot hart kunt spreken.
Jouw zwakheden kun je met ze delen. Jouw strijd.
Corruptie vernietigt een samenleving.
Integer zijn geeft ruimte.
Bedankt, David, voor deze psalm.
Bedankt, Here Jezus, voor uw offer.
Dat ik bij u mag komen.
Amen.

