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Een plaats van

Vreugde

Dansen voor de HEER
Een mooi feest, fijne muziek, leuk gezelschap. Je kunt ervan
genieten. De stralende zon die door de gordijnen schijnt,
fluitende vogels, een schitterend doelpunt, de geur van vers
gemaaid gras of schoon beddegoed. Je wordt er blij van. En
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2 Samuel 6: 14

hoe verbint je dat met je geloof? David danst van blijdschap.
En hij danst voor God.

… met ontzag
Er is het een en ander aan vooraf gegaan. De ark – symbool
van Gods aanwezigheid – stond al zo’n 80 jaar weg te stoffen
in Kirjat Jearim. De ark had verschillende omzwervingen
gemaakt. Je leest erover in de eerste hoofdstukken van
Samuel. Maar als David koning wordt in Jeruzalem, vindt hij
het tijd dat ook de ark terugkeert in de hoofdstad. Hij
organiseert een militaire parade, met muziek en dans. Een
feestelijke gebeurtenis. Maar het feest slaat om in paniek.
Uzza- een van de begeleiders van de ark valt dood neer.
God grijpt in, omdat Uzza had ingegrepen en voorkomen had
dat de ark van de wagen zou glijden waarop hij vervoerd
werd. In een keer is het gedaan met de feestvreugde. Het
leidt tot onbegrip en boosheid bij David.
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Waarom grijpt God zo hard

reageert als zijn grenzen

in? Was dat wel nodig?

worden overschreden is het

Ja… die wagen was wel

ongehoord hoe Jezus

… niet alleen

nieuw, maar God wilde dat

aangepakt wordt. De

zijn ark op de schouder

Michal schaamt zich. David

allerhoogste wil bij ons wonen.

stelde zich gelijk aan de meest

werd gedragen. God wil
op zijn manier naar zijn volk
komen. Niet met het
vertoon van de heidense

Maar zo is God in ons midden.
Schijnt er licht in het duister.
Door genade worden wij

maar op na.

onaanzienlijken van het rijk.
Maar David betrekt iedereen
in de feestvreugde.

uitgetild boven onze

Samen mogen we in de kerk

beperktheid, schuld en

voor God verschijnen. We

gepruts. Vreugde als vrucht

worden daar in de ruimte

onze manier. Het harde

van Zijn Geest.

geplaatst.

ingrijpen blijft schuren. God

De overgave van Jezus roept

Een gebrek aan vreugde kan

op tot vreugde en overgave.

de kerk zo hard kapot breken.

volken. Mag God anders
zijn? Of mag hij alleen in
ons midden komen op

is zo anders dan wij. Eigen
wensen en verlangens
komen daarmee op een
tweede plan.

Een gebrek aan

… vol overgave
David stond vol overgave te

… zonder angst
Maar dat betekent niet dat
er niet meer gefeest wordt.
David onderneemt een
tweede poging en dan
gaan ontzag en vreugde
samen. Want vreugde
ontstaat daar waar juist het
onverwachte gebeurt. Als

dansen. Zonder schroom of
gêne. Maar kan dat wel…?
Waar is de eerbied. Eerbied
wordt snel gelijk gesteld aan
plechtigheid. En uitingen van
vreugde worden zomaar
bekritiseert zoals Michal op

weinig terug te zien. Jezus is
aanraakbaar, maar wordt
niet met liefde en respect
benaderd. Verbaal en
fysiek komt men met
geweld op hem af.

midden. Weg alle
met anderen…
Vreugde zonder God kan
zomaar verworden tot
oppervlakkige blijdschap.
Maar God zonder vreugde is
minstens zo schadelijk. Het
tegengestelde van vreugde is
niet verdriet, maar een
afgestompt hart, dat niets kan

Speelbal in handen van

voelen.

mensen. In het licht van de

En dan mag het lichaam

manier waarop God

Vreugde is niet maakbaar,
maar werkt wel aanstekelijk. En
je kunt je erin oefenen. Dan
breken er harten open, maar
ook deuren van de kerk. Ogen

De knipoog van de bejaarde

zelfgerichtheid of het bezig zijn

het ontzag voor de ark is

maar doorleefd.

Maar David zegt: ik danste

Dan komt God opnieuw in

(Johannes 1: 14). Maar van

de kerk. Niet oppervlakkig,

die twinkelen. Liederen die uit

God inbreekt.

onder ons gewoond

zo aanstekelijk als vreugde in

David neerkeek.

voor de HEER. God komt in ons

ons midden. God heeft

verwondering. En niets werkt

meedoen. Lees de psalmen er

volle borst gezongen worden.
broeder. Het dansende kind.
God is in ons midden!

Gesprekspunten
•

Kun je voorbeelden van pure vreugde noemen uit je
eigen leven? Breng je deze ook in relatie tot je geloof?

•

Wat herken je van deze uitspraak: “Vaak hebben we
vreugde zonder God en God zonder vreugde”?

•

De kerk wil een plaats van vreugde zijn. In de omgang
met elkaar, in de liturgie en in de geloofsbeleving.
o

Bespreek in hoeverre de kerk een plaats van
vreugdevolle gemeenschap is.

o

Welke momenten in de liturgie brengen je
vreugde? Welke niet (meer)?

•

Reageer op de stelling: “Geloof brengt je dichter bij
God, de bron van alle vreugde en daarom kan het niet
anders dan dat gelovige mensen vreugdevol zijn.”

•

In hoeverre verlang jij ernaar om net als David vol
overgave te dansen voor de HEER?

Praktijk
•

Maak een feest van bijzondere momenten:
verjaardagen, het behalen van een diploma, overgang
naar basis- of middelbare school, schoolresultaten,
zwemdiploma’s etc. en bedenk hoe je kunt feesten
‘voor Gods aangezicht’.

•

Neem elke dag een moment om positief te roddelen
(positief spreken over een ander zonder dat diegene
aanwezig is).

•

Zet muziek op die je stimuleert in je aanbidding en dans
voor God.
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Bijbelleesrooster
vindt
Dag 1 | Psalm 136
•

De vreugde spat er

Dag 6 | Psalm 119

vanaf in deze psalm.

•

Neem twintig minuten

Beluister:

de tijd en beluister dit

https://www.youtube.com/w

lied over de vreugde

atch?v=MEtQuvaq97I

over Gods Woord:
https://www.youtube.com/wa

Dag 2 | Galaten 5: 22-23
•

“Wie nooit vrolijk is, wie geen
vreugde kent, krijgt een wat zuur
gezicht. [ZvH: En zo kan het de
kerk vergaan] De moeizame
trekken tekenen zich dan af in het
gezicht van de kerk, bedompt en
afgezakt. Een kerk zonder
vreugde: het kan niet, het mag
niet en het hoort niet.”

•

tch?v=iryDK1FBuHY

Wat zegt het jou dat
‘vreugde’ als onderdeel

Dag 7 | 1 Petrus 1: 3-9 en

van de vrucht van de

Openbaring 21: 1-5

Geest genoemd wordt?

We zijn opnieuw geboren –

Hoe stimuleer je de

het begin van een nieuwe

groei van deze vrucht?

schepping. Met een herstel
van de oorspronkelijke

Dag 3 | Habakuk 3: 14-19
•

Harald Overeem,
Om te geloven heb ik de kerk nodig, 66.

•

God komt met oordeel

scheppingsvreugde.
•

Ga op ontdekkingstocht

en bevrijding. Wat kan

en laat je verrassen door

jouw vreugde

de vreugdevolle dingen

belemmeren?

die je ziet, ruikt, hoort en

En wat neem je dan

meemaakt. Schrijf ze op

mee uit deze tekst?

of maak er foto’s van en
laat zo je dag tot een

Dag 4 | Sefanja 3: 14-20
•

Sta er eens een paar
minuten bij stil dat God
in vreugde over jou
jubelt. Wat zou je tegen
God willen zeggen?

Dag 5 | Filippenzen 3: 174:7
•

Richt je op Hem en niet
op de situaties die
frustratie, pijn, verdriet of
boosheid veroorzaken.
En wat zijn de gevolgen
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als je dat doet?

dag van vreugde zijn.

