GOD IS RECHTER
Het is God die rechtspreekt
en de een vernedert, de ander verheft.
Psalm 75
Daar hebben wij ook een handje van: kijken naar het oosten of juist naar het westen. Israël heeft
dat ook jarenlang gedaan. Israël doet het nog, min of meer. Logisch, een mens zoekt altijd steun.
Je kijkt naar links of naar rechts om hulp te vinden. Egypte? Babel? Assyrië? Vergeet het maar, zegt
de psalm. Uit de woestijn behoef je weinig heil te verwachten. En in het westen, daar ligt de zee.
Ook al geen bron van hulp en heil. Je kunt beter naar boven kijken dan naar links of naar rechts.
God in de hemel, die is rechter, Hij beslist. Hij zal de hooghartigen een toontje lager laten zingen.
Hij zal hen die zich verheffen vernederen. Dat behoef jij, Israël, niet te doen. Daar zal Hijzelf wel
voor zorgen!
Dat is een gedachte die wij, Hollanders, ons ook wel aan mogen trekken. Wee wie hulp van oost of
west verwacht! Moet het oosten ons soms helpen? In de vorige eeuw hebben we gezien hoe bitter
dat tegenviel: het heil dat onze buren in het oosten beloofden mocht geen heil heten. En het
westen? Ja, vanuit het westen daagde er hulp! Engelsen, Canadezen, Amerikanen. We moeten hen
er nog altijd dankbaar voor zijn! Maar een garantie is er niet. Niemand kan beloven dat Amerika
een eeuwig trouwe bondgenoot zal zijn. De Amerikaanse president kan zomaar een slimme
dictator worden, en de partijleider in Rusland een potentaat. Wee het volk dat van mensen heil
verwacht! God is rechter die gebiedt. Wetten van aardse overheden bevatten soms de meest
krankzinnige voorschriften. De wet die God ons aanbeveelt, die is groot en goed en zegenrijk voor
alle mensen. En al kan het even duren, na verloop van korte of langere tijd zullen alle bazen en
bandieten, alle führers en verleiders moeten buigen voor het gezag van die Allerhoogste Rechter.
Of gij oost- of westwaarts ziet,
om hulp zoekt in de woestijn,
alle grootheid is slechts schijn:
God is Rechter die gebiedt.
Hij verhoogt en Hij slaat neer
naar zijn recht, Hij is de Heer.
Allerhoogste Rechter, wij buigen ons voor U. Naar uw wetten willen wij leven.
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