
Lollum: preek fan ds. Liuwe H. Westra op Aldjiersjûn 2014  

 

lêzing: Psalm 18: 1-20 

 

Gemeente fan ’e Hear, 

 

Foar ús buorlju yn de provinsje Grinslân hat it ôfrûne jier wol foargoed in jier fol beweging west. 

En se hawwe wol foargoed dúdlik makke, dat se mei dy beweging net sa botte wiis binne. Ik 

freegje my ôf, hoefolle domenys oft dêr de ôfrûne moannen út Psalm 18 preke hawwe: Dêr skokte 

en skodde de ierde, omdat God nei my omseach. In ierdbeving as teken fan God syn geunst? Dat 

höft nait, domie. Lit mar gewurde. 

 

No is dizze psalm skreaun yn Israel en net yn Grinslân, en dêr binne ierdskokken in stik no ien 

kear in stik gewoaner. Mar dochs binne wy der dêrmei noch net ôf. In ierdbeving is en bliuwt in 

bedriigjend fenomeeen. 

 En it aparte fan dizze psalm is, dat der ferbân is tusken ierdsbevings of ierdskokken en 

oare natoerferskynsels oan ’e iene kant, en it leauwen en it betrouwen fan David de dichter oan 

de oare kant. In ferbân, ja in wikselwurking. Want fan it begjin fan it gedicht ôf, fan it begjin fan 

syn ferhaal ôf, witte wy, hat David fielt dat hy ferbûn wie mei God. Ek as er yn ’e alderdjipste 

illinde siet. Mar dan bart der wat om him hinne, dan begjint de natoer te bewegen, en dan giet 

syn betrouwen ek wer omheech. David wol alles wol fan God ferwachtsje. En it aparte is, nei al 

dat geweld, dan wit David wer better dat hy yn Gods hân is, en is al syn eangst en benaudens 

fuort. 

 Wy wenje fansels net yn Israel, net yn Grinslân, mar hjir op ’e Fryske klaai. De ierde 

skoddet net, de natoer is hjir wol machtich, mar ek myld. Mar ús libben krijt dêrom syn skokken 

wol. En as wy de psalm lêze, leau ik dat ek dy skokken meiklinke. De skok fan fleantugen, mear 

as ien, dy’t samar fan ’e radar ferdwine, mei elk deryn foar altyd fuort. En wy tinke oan minsken 

hiel tichtby ús, dy’t op dit stuit mei it fleantúch fuort binne, of aansen fuort sille om op 

wintersport. De skok fan in sykte dy’t him oankundiget, of de skok fan wurk dat yn ien kear 

ophâldt. De skok fan in ûngemak, en it docht bliken dat ien fan jins bern derby belutsen is. De 

skok fan in feroaring, dy’t jins libben út ’e feilige sfear wei hellet. Skokken dy’t troch jins geast 

geane, en as se echt oankomme, dan fielt in minske se ek yn it lichem. Ierdbevings. 

 

De fraach dy’t Psalm 18 ús stelt, alteast dit earste part fan dat lange gedicht, dat is de fraach 

nei de skokken fan it libben. Wêr is God dan? En hoe moatte wy mei sokke skokken oan? 

 

As wy lêze: De grûnfesten fan 'e bergen beven en skokten, want it baarnde Him yn, omheech 

fleach de reek út syn noas, dan kinne wy ús God sa net mear foarstelle. Mar it boadskip is 

dúdlik: God lit fan Him hearre. Syn lûd tongeret troch de wolken. Syn fjoer sizet fier yn ’e himel. 

It waait, it rikket, it skuort: God komt deroan. 

 Sa stelle wy ús God net mear foar. Us ideeën fan God binne faach wurden. Wy witte te 

goed, dat wy God net fine sille, as wy ljocht en lûd begjinne te fangen en te mjitten, al is it mei 

de fynste apperatuer. God ûntlûkt Him dêroan, en hoe’t Er der werklik útsjen soe, wy kinne it 

net witte. Dat net-witten, dy fagens, dy lûke wy soms ek te fier troch. Dan doare wy net iens 

mear te sizzen dat God der is, dan hâlde wy it op: Ja, ik leau wol dat der mear is. Dat der 

machten binne dy’t heger en ûnbegrypliker en grutter binne as dat ús krêften rikke. En soms 



fernimme wy eefkes in skampskot fan dy gruttere en hegere machten. Dat is wat hjir bart. De 

macht dy’t ús macht boppe de macht giet, dy macht lit Him hjir sjen en hearre. De bylden binne 

fan David, sa’t dy it him foarstelde. Mar allegear, tink ik, hawwe wy wolris de macht fan God fan 

hiel tichtby field. En dat gefoel is itselde. 

 Dat gefoel hat hjirmei te krijen, dat fêstichheden weifalle. De fûneminten fan ’e bergen, 

wy sjonge der ek altyd fan yn Psalm 90, en yn dizze psalm steane se ek wer. De bergen, elk dy’t 

dy in kear sjoen hat yn it Midden-Easten, dy wit: dat binne de rêchbonken fan it lânskip. De 

heuvels, it fruchtbere lân om ’e revieren hinne, de kust: dat is alle kearen oars troch de ynfloed 

fan waar en wyn. Mar de bergen bliuwe. Jo kinne dat ek sjen: de bergen steane hurd as granyt. 

En it sân, grint, grûn en wetter geane fan heech nei leech, sjogge jo by dy machtige flanken 

delglydzjen, sjogge jo soms foarme troch de wyn. Mar de bergen net. Foar minske-eagen binne 

dy altiten gelyk. 

 As de bergen begjinne te skodzjen, dan begjint dus te skodzjen wat altyd konstant is. As 

de revierbêden droech waaie, dan feroaret der wat yn de hardware fan ús wrâld. Dêrom binne 

ierdbevings sa bedriigjend. Net dat der wat skokt, dat der wat feroaret. Mar dat wat altyd itselde 

bliuwt, dat dat no ynienen fan it plak komt - dat makket in minske lyts. En just yn sokke 

ûnderfinings, as de basis de basis net mear is, as de boaiem ûnder jins libben weifalt, as 

fêstichheden ynstoarte, steunpilaren omfalle - David seit, dat is it teken dat God Him mei dyn 

lot bemuoit. Hoe near oft it dy ek wurdt, hoe slim oft it dy ek oanfleane mei: just as de 

fêstichheden gjin fêstichheid mear jouwe, dan stekt God de hân nei dy út. 

 Gemeente, alle jierren mei Aldjiersjûn steane wy wer foar it riedsel fan de tiid. De 

sânkerltsjes dy’t ien foar ien, net tsjin te hâlden, ûnfersteurber, altiten like fluch en like glêd, 

troch it gatsje glydzje. En noait komt der ien fan werom. Yn wêzen is elk sânkerltsje tiid dat 

ferfljocht like yngripend as de bergen dy’t yn dizze psalm fan ’t plak komme. It iene momint 

hawwe jo it mei beide hannen beet, in tel letter is it ferdwûn. Hjoed jins alles, moarn net mear te 

finen - en it libben is foargoed ûnwennich wurden. Ierdbevings, grut en lyts, binne oars net as 

tekens fan ’e tiid, dy’t sa letterlik as it mar kin net ien stien op ’e oare lit. Alles dat fêstsit, hoe 

ûnferwrichber en stiif en net benei te kommen as it ek op ús paad stean mei - alles wurdt in kear 

losmakke en fersille troch de tiid. En dat giet skoksgewiis. De skokken fan in ierdbeving binne 

net oars as it delploffen fan in sânkerltsje. De tiid dy’t mei ús wrâld syn gong giet. 

 Wat dizze psalm ús dan leare wol, wat David besjongt, dat is dat God troch dat skokken 

fan ’e tiid just net ferdwynt, mar tichterby komt. Dat it de bedoeling is dat wy oan Him roppe, 

as ús libben trochinoar skodde wurdt. Fansels, as wy it skokken fan ’e tiid fiele, dan fljocht it ús 

oan en slacht it ús bang om it hert, it sjit ús yn ’e fuotten. Mar David seit: Tink dan net dat God 

fuort is, Hy is just tichterby as ea. En krûp net yn dyn hoaltsje, besykje dy net ôf te sluten fan 

wat der bart, mar skreau dyn need út en rop oan Him. Sykje Him op en bestook Him krekt sa 

lang mei dyn gebed, oant it wer rêstich wurdt om dy hinne. 

 Want dat sil barre. Elke skok is in kear útskodde, nei elke krisis komt der wer in skoft fan 

rêst. Sels in sykte, sels in deadlik ûngemak - noait wurdt in minske hielendal wei yn it geweld dat 

oer him losbarst. Altyd komt der in momint fan rêst, fan frede, fan romte, fan ûntspanning. En yn 

dat momint silsto sjen, silsto fiele, dat God dy bewarret. 

 

Gemeente, de tiid kin it sa mâl net dwaan, of God hat it lêste wurd. Sterker noch: de tiid is net 

ús fijân, net ús ferneatiger, al hoe bang oft er ús meitsje kin. De tiid mei syn feroaring en mei syn 

skokken leit yn Gods hân, en God brûkt de tiid om tichter by ús te kommen. Ek mei syn 

feroarings. Sels mei syn ierdbevings. 



 

En hoe’t God derút sjocht, gjin minske wit it. David ek net. Al fielt er dat God fuortby is, hy 

seit: it tsjuster is syn tinte, en Hy wennet yn it ljocht. It waait en it wolket om Him hinne, en 

tagelyk strielet it deroer. De iene kear sjogge wy Him yn ’e sinne, en de oare kear spoeket Er 

yn neare nacht. En Himsels - wy krije Him like min te sjen as kening David. God bliuwt in 

geheim. 

 Mar in geheim dat ús net oan ús lot oerlit, in geheim dat ús net weispiele en fynmealle lit 

yn ’e woeste, skokkende stream fan it libben - in geheim dat allinnich mar tichterby komt, en 

dat ús meinimt nei syn romte, syn takomst. 

 

Amen. 


