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Twee jaar geleden werd de straatprijs van de postcodeloterij op oudejaarsavond  

uitgereikt aan een straat in Brabant. Een dag later haalde één van de bewoners het 

nieuws door een wel heel bijzondere actie: ze had een kort geding tegen de 

Postcodeloterij aangespannen. Zij had weliswaar zelf geen lot gekocht, maar nu 

bijna de hele straat gelukkig was en zij niet, was de Postcodeloterij daar debet aan. 

Het leek haar redelijk om een financiële compensatie voor dit lijden te vragen. In 

haar toelichting meldt ze dat ook zij recht heeft op geluk. 

 

Mensen laten zich niet meer benadelen en zich zeker geen oor aannaaien. Als je in 

IJsland belegt voor een rente die te mooi lijkt om waar te zijn, kun je je gelukkig altijd 

nog –als de hebzucht het duidelijk van het gezonde verstand blijkt te hebben 

gewonnen- en de droom inderdaad in rook is opgegaan, tot de Staat der 

Nederlanden wenden om schadeloosstelling. 

Een variatie op onze Brabantse dame: mensen claimen niet alleen een recht op 

geluk, maar menen ook aanspraak te kunnen maken op het recht om in ieder geval 

niet ongelukkig te zijn. 

 

Waar halen we die rechten eigenlijk vandaan? Recht op geluk, op afwezigheid van 

ongeluk, recht op een goede gezondheid of recht op een redelijk bestaan? 

Mensen –gelovig of ongelovig- veronderstellen vaak een redelijke orde in de 

werkelijkheid met duidelijke spelregels. En gaat het niet zoals we willen, dan zoeken 

we een loket om onze klacht of claim neer te leggen. Wanneer het noodlot ons treft 

of een flinke tegenwind door ons bestaan raast, kraakt onze redelijke orde in haar 

voegen. Verontwaardiging of woede voelen we, op God of het bestaan zelf. Waar 

hebben we het aan verdiend? 

 

Psalm 56 werpt een nieuw licht op die vanzelfsprekendheid. Een lied op de wijs van 

‘Een roerloze duif’. Kennelijk een klassieker uit die dagen, die qua sfeer goed past bij 

de tekst van deze psalm. Is de duif verlamd van schrik of al getroffen door z’n 

natuurlijke vijand? 

De psalmdichter zit behoorlijk in het nauw. In het begin van het lied horen we 2 x 

bestrijden en 2 x bedreigen en nog een keer bestoken. En dan niet eventjes, maar 

zoals we 2 x lezen ‘de hele dag’. De tegenstanders bespieden zijn gangen en loeren 

op zijn leven, als jagers op hun prooi.  

In de aanhef van de psalm wordt de crisissituatie waarin de psalmdichter verkeert in 



verband gebracht met 1 Sam 21. Daar heeft koning Saul te horen gekregen dat zijn 

koningschap niet langer gezegend is en het einde in zicht komt. Zijn dienaar David is 

‘the new coming man’. Saul tracht de ondergang te keren door David te elimineren. 

En die slaat op de vlucht. Tijdens zijn omzwervingen komt hij in Gat bij de Filistijnen 

waar hij in handen valt van koning Agis. Zijn faam was al groot: ‘Saul versloeg 

duizenden, maar David zijn tienduizenden’. Opruimen die knaap, lijkt de meest voor 

de hand liggende oplossing voor koning Agis. Tijd – zegt de psalm- voor een stil 

gebed, toegeschreven aan David. 

 

Het schietgebed tegen beter weten in, het nood leert bidden gebed, het gebed dat 

soms maar heel moeilijk van vloeken valt te onderscheiden. 

Het stil gebed zonder liturgische franje; ‘God, verdomme, hoe red ik me hier uit?’ 

Dokter, hoe moet ik verder met zo’n diagnose?  

Hoe raap ik de scherven van mijn leven op nadat ik me zo in de steek gelaten voel 

door mensen van wie ik meende dat ze van me houden?  

Hoe nu verder na dit ontslag? Met die crisis kom ik van z’n levensdagen niet meer 

aan de bak. 

 

De Eeuwige grossiert in uitermate persoonlijke en originele antwoorden. Dat is een 

thema waarover ik het liefst uren met jullie zou willen doorpraten: wat voor soort 

verhoring ervoer jij op jouw schietgebed? En toen je niks anders wist dan vloeken, 

wat gebeurde er toen waardoor je onverwachts adem kreeg? Want je bent er toch 

nog steeds! 

David laat ik in ieder geval op dit moment vast zijn zegje doen. Hij zit volgens het 

verhaal van 1 Sam 21 wel diep in de sores. Gearresteerd door de dienaren van Agis. 

En wat nu? Afgemaakt worden door de Filistijnen of uitgeleverd worden aan Saul 

komt de facto op het zelfde neer. En dan vertelt David ons het volgende: ‘de 

Eeuwige voorzag mij van een super geniale inval. “Hang de gek uit, daar raken 

mensen enorm van in verlegenheid”. Ik voeg de daad bij het woord: kwijlen in mijn 

baard, met mijn nagels over de deuren gekrast en geschreeuwd! Ik heb het op een 

brullen gezet tot horen en zien een ieder verging! En weet je wat die koning Agis 

toen tegen zijn dienaren zei: “Zien jullie niet dat die man gek is? Waarom brengen 

jullie hem bij mij? Heb ik hier soms geen gekken genoeg? Wat moet die kerel in mijn 

paleis?” Mocht ik zo weg! Ik wist niet hoe gauw ik een veilig heenkomen moest 

zoeken’. 

 

Psalm 56 brengt glashelder onder woorden waar de echte tegenstelling zit: ‘op de 

Eeuwige vertrouw ik, angst ken ik niet. In mijn bangste uur vertrouw ik op u’. 



Vertrouwen tegenover angst.  

‘Hun woorden krenken mij de hele dag’, gaat de tekst meteen verder. Maar het doet 

je niks, omdat het je wezen niet raakt.  

Maar wat is dat vertrouwen? Is dat het geloof in die redelijke orde van de 

werkelijkheid? Is dat het besef dat jij toch recht hebt op geluk en recht om voor 

ongeluk gespaard te blijven? 

 

Niemandsland heet deze serie diensten. Waar moeten wij afstand van durven doen? 

Waar moet ons denken omgedraaid worden? 

Vertrouwen is: ondanks al je tegenslagen weten dat je niet alleen bent. Dat iemand 

met je gaat, waar jij je voet ook zet.  

Vertrouwen is dat je leert om dwars door een slechte diagnose heen te ervaren waar 

leven echt over gaat. En wat het betekent om dierbaren om je heen te hebben die je 

niet los laten.  

Vertrouwen is geloven dat dingen soms pas de 128e keer lukken. 

Juist angst maakt dat we ons met een heftige krampachtigheid vastklampen aan het 

idee van een redelijke orde in de werkelijkheid. 

Misschien iets te triviaal, maar ik vertel het toch maar. Een moeder zit met haar kind 

in de zandbak. En de vroegwijze kleuter vraagt: ’mamma, wat is het leven?’ Leg dat 

maar eens aan een vijfjarige uit! Ze pakt een handvol zand en zegt: ‘ik wil het zand 

perse niet verliezen, dus knijp ik mijn hand stevig dicht. ‘Wat gebeurt er nu?’, vraagt 

moeder. ‘Al het zand glipt tussen je vingers door’, antwoordt de kleuter. Moeder pakt 

opnieuw een handvol zand en laat het rusten op haar geopende hand. ‘Kijk, dat is 

gevaarlijk! Het zand kan er af waaien of iemand stoot me aan, of ik struikel. En dan is 

al het zand kwijt. ‘En wat gebeurt er nu?’, vraagt moeder. ‘Je raakt het zand nu niet 

kwijt’. ‘Die gevaren zijn er wel, maar toch vertrouw ik erop dat het goed gaat’, zegt 

moeder.  

David zit niet in de grot van Abdullam met het trotse gevoel dat hij dat fantastisch 

heeft opgelost. De clevere jongen! Hij voelt dat vertrouwen hem redde omdat er 

Iemand of een Kracht is die je op zo’n moment gegeven wordt. Zomaar om niks, 

kracht naar kruis.  

 

’  

Wat mij zo dierbaar is aan veel teksten van Karel Eykman en zijn versie van psalm 

56 is zijn ‘met je kaplaarzen aan in de blubber-spiritualiteit’. Geen dure woorden dus. 

Net als David kan Karel Eykman soms de gek uithangen als hij vertelt van zijn God. 

Je wandelt en voelt de zon op je gezicht en de wind speelt met je haren. Niks gek 

aan toch? In ons zeeklimaat hebben we vaak wind en zelfs af en toe een zonnetje. 



Maar toen ik langs de richel gefietst was en ik er bijna was geweest , is er iets in mijn 

blik op de dingen veranderd. Eerst noemde ik zon in mijn gezicht en wind in mijn 

haren vanzelfsprekend, maar toen voelde ik ineens een hele diepe dankbaarheid. 

Dat is een omdraaiing zoals we die in deze serie beogen. 

Dankbaarheid is –zittend met David in de grot van Abdullam- ervaren dat als je het 

lef hebt (want dat heb je daar echt voor nodig!) om te durven vertrouwen, er ook een 

Betrouwbare is op wie je dat ook kunt doen. 

 

Een paar weken geleden zag ik het Tv-programma Klasgenoten over de klas van 

Anne Frank. Wat me ten eerste opviel was –terwijl bijna iedereen een kampverleden 

heeft- eigenlijk alle aanwezigen het leven zo enorm de moeite waard vinden. Daar 

schrik ik ook van als ik het jullie vertel. Wat ik absoluut niet wil is lijden een mooi 

randje geven, als een goede grond om geluk op te laten groeien.  

Eén man maakte indruk op me. Hij vertelde eerst dat voor hem het ergste van 

Auschwitz was dat elke vorm van persoonlijke identiteit van je werd afgenomen. Je 

werd tot een niemand gemaakt.  

Een half uur later vertelde hij –zonder overigens zelf de link te liggen- dat hij na de 

oorlog op reis was gegaan naar de Verenigde Staten en daar smoorverliefd was 

geworden. Met zijn grote liefde, die zijn vrouw werd, ontwierp hij spelletjes. Ze 

maakten het wereldberoemde spel Wie ben ik? , dat in onnoemlijk veel landen wordt 

gespeeld. Hij zei: ‘soms krijg ik brieven en mailtjes van de gekste plekken op de 

wereld. Mensen, die ik totaal niet ken, schrijven dan hoeveel plezier ze aan het spel 

beleven. En dan voel ik me zo dankbaar en gelukkig met wie ik ben en wat ik kan!’ 

Korter en duidelijker kan ik het je niet meegeven: ‘voel kracht en nabijheid om je 

heen die je dankbaar en gelukkig maakt met wie jij bent en wat jij kunt. 

 

 

 

 

 

 

 


