7 MAART

Psqlm 129: Over de rug
vqn trnderen
De weg vnn gelovig protest

THEMA
Psalm 129 is lied van gelovig protest

geslaagde opstand van de onderdrukten

tegen onderdrukkers. In de Psalm
wordt gememoreerd aan het feit dat
Israël - Gods volk! - van begin af aan
altiid is aangevallen en onderdrukt.
Dat er mensen ziin die Sion - Gods
woonplaats! - haten. De aanval op Gods
mensen is ten diepste een aanval op
God zelf!

of een sterk 'leger der rechwaardigheid'
dat de onderdrukkers neerslaat. Nee,
het is de Heer die de banden van
de onderdrukking breekt (vers 4)!
De verlossing die de Heer geeft is
uiteindelijk de enige hoop voor wie
onderdrukt worden door het kwaad.
Pelgrims mogen de weg van gelovige
zwakte gaan. Zij hoeven zichzelf niet
te redden, maar vertrouwen erop dat
God altijd de kant van de zwakken
kiest. Zij vertrouwen op |ezus, over
wiens geploegde rug de gelovigen
worden gered. Wij volgenzijnweg van
kwetsbaarheid en liefde.

'Ze trokken hun ploeg over mijn rug'
(vers 3). Het is landbouwtaal. Ploegen

doe je niet zomaar. ]e doet het om er
beter van te worden, over de rug van
een ander. Om hogere winst te behalen,

om populariteit te winnen, om macht
te vergaren... Ploegen over de rug van
anderen is van alle tijden. Ook in onze
tijd walsen de machtigen massaal over
de zwakken heen. Denk bijvoorbeeld
aan de vluchtelingenkampen op
Lesbos of de massale productie onder
erbarmelijke omstandigheden in
lageloonlanden.

"Ook in onze njd
walsen de machngen
massaal over de

Als het onrecht je treft, dan is het lijden
en overleven. Maar, zegt Psalm 129, de
onderdrukkers zullen niet gezegend
worden in hun onrecht. Zij verdorren
(vers 6), ze zijn vruchteloos (vers 7) en
leven zonder zegen (vers 8).

rwakken heen."

Hoe is dit mogelijk? Niet vanwege een

l8

LEESROOSTER
Maandag (01-03)
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Psalm 129

]ohannes 15,1.8-21
]esaja 54,11-17
Psalm 25
Matteiis 10,1.6-23
Romeinen 12,17 -21

VRAGE N

l.

jij ervaring met mensen die over je heen lopen? Hoe ga je daar mee om?
2. Wat doe jij eraan om onderdrukking tegen te gaan?
3. Lees Romeinen 12,17-21 hoe zou jij dit stukje vertalen naar vandaag?
4. Kunnen wij als gemeente een'protestgemeenschap' zijn? Over welke
Heb

onderwerpen blifven wij ten onrechte stil?

5. Luister naar het lied van'When the Man Comes Around'van ]ohnny

Cash. Wat

vind je hiervan? Is het bedreigend of juist hoopgevend?

PRIKKELS

t.

Als kerk gedogen wij het onrecht en helpen het zo in stand te houden.

2. De kwetsbare weg van Jezus is voor mij te moeilijk.
3. Wii zijn het'mes'waarmee God de'banden'van onderdrukking doorsnijdt.
4. Ik heb zelf bevrijding nodig van onderdrukking.

VOOR DE JEUGD

l.

Heb jij wel eens te moken gehod met onrecht? Wot gebeurde er?
Hoe voelde je je toen?

z. t<en jij mensen of groepen mensen die onderdrukt worden? Wot
vind je doorvon? Wot zouden wijzelf kunnen doen?
3. Hoe vind je het dot jij 'over de rug'von Jezus mog leven?
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