
Psalm 119:30

Ik verkies de weg der waarheid,
ik stel uw verordeningen voor mij.

Ondermeer de Staten Vertaling zegt in lijn met de grondtekst: Ik heb de weg der waarheid verkozen..., daarmee
wordt iedere schijn van vrijblijvendheid vermeden. De psalmist heeft de keuze al gemaakt. Waarvoor? Voor de
weg van waarheid. Het begrip waarheid als zodanig heeft in alle tijden de nodige discussie opgeroepen, met
centraal daarbij de schijnbaar onuitroeibare drang om het begrip te relativeren - denk aan de overbekende
uitspraak van Pilatus in de tijd van Jezus: wat is waarheid. Zoals al vaker gezegd, in onze tijd is de gedachte
populair dat ieder van ons gerechtigd is zijn eigen waarheid te hebben, ofwel, de absolute waarheid bestaat niet.

Wie zo denkt, zal niet alleen met de woorden van de psalmist niet uit de voeten kunnen, maar zal ook
onherroepelijk botsen met Jezus als Hij zegt naast de weg en het leven de waarheid te zijn. Deze laatste
uitspraak - en nog wel uit de mond van Gods Zoon - geeft immers aan dat er wel degelijk sprake is van de
absolute waarheid. Het is God geïncarneerd in het vlees die deze opeist, zich eraan gelijk stelt. De Ik ben
(JHWH) zegt, Ik ben de waarheid. Hoe opmerkelijk dat Jezus tegelijk aangaf 'de weg' te zijn - bij en in Hem
vallen weg en waarheid samen en dat voert naar 'leven'. Kortom, alleen in Hem is het leven te vinden, én het
eeuwigheidsleven te bereiken.
Dan wordt het boeiend om de vraag te stellen wat 'de weg der waarheid' voor de psalmist inhield. Hij is daar
niet alleen in dit enkele gekozen tekstvers maar in heel Psalm 119 overduidelijk in. De weg der waarheid valt
voor hem samen met Gods geboden, diens Woord, of zoals hij hier zegt 'uw verordeningen'.

't Ja, en dan kan dat zeker vandaag tot binnen orthodoxe en nota bene zelfs evangelische kring tot confrontaties
leiden. Treurig genoeg blijkt de vrijzinnigheid en het modernisme namelijk geen halt gehouden te hebben bij de
reguliere grote kerken. Binnen de laatste groep is het allang geen discussie meer of de waarheid relatief is en
door een ieder te claimen. Dat stadium is men daar al voorbij. Het is op orthodox en evangelisch terrein dat deze
zaak nu bedreigend opgeld doet. We zien dit ondermeer als het gaat om morele en ethische zaken. Neem
omgang voor het huwelijk, samenwonen, echtscheiding en niet in de laatste plaats de omgang met iemand van
het zelfde geslacht. Wie zich ten aanzien van dat laatste punt waagt op het Woord van God te beroepen, die port
met een stok in een wespennest en kan er bijna 100% verzekerd van zijn gestoken te worden.

Daar is de psalmist en zegt: ik stel uw verordeningen voor mij. Ofwel, ik richt mij enkel en alleen op wat Uw
Woord zegt. Zegt u het hem na, ook als het gaat om genoemde kwesties? Of, is waarheid ook voor u een rekbaar
begrip geworden. Bedenk wat Luther in lijn met Gods Woord uitzong: 'Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken'. Besef dat we allemaal naar de standaard van dat Woord gemeten en gewogen
zullen worden.

Gebed
Dat alleen Uw woord een lamp voor mijn voet zal zijn Vader. U toont daardoor en daarin de weg. U zegt daarin
de waarheid. Allen het houden en het leven van Uw Woord geeft eeuwigheidsleven. U bent de weg, de waarheid
en het leven. Bewaar ons in Uw Zoon Jezus Christus, het Woord. Amen.


