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Gelukkig?
Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
Psalm 32:1
Wie zou niet graag echt gelukkig willen zijn? Maar gelukkig zijn en geluk hebben zijn twee
verschillende dingen. Geluk hebben is een ervaring die altijd van korte duur is. Men zegt wel
eens: ‘Geluk en glas zijn heel erg breekbaar’ Natuurlijk kunnen wij ‘geluk hebben’, doordat
wij bijvoorbeeld grote financiële winst maken, of ‘geluk bij een ongeluk hebben’, wanneer
wij een tragisch ongeval goed overleven. Maar om werkelijk gelukkig te zijn hebben we iets
anders nodig.
Tot de gelukkigste mensen werd ook Franz Freiherr von Dingelsted gerekend (hij leefde van
1814-1881). Hij was in de 19e eeuw directeur van het Weense Burgtheater en een vriend van
de Oostenrijkse keizer. Maar was hij werkelijk gelukkig? Zijn gedicht brengt het tegendeel tot
uitdrukking:
Wanneer u mij – hopelijk laat – begraaft,
En als u dan mijn grafsteen leest:
Weet: in zijn leven had hij veel geluk,
maar gelukkig is hij nooit geweest!’
Is er dan wel een kans om een ongestoord, langdurig geluk te ervaren? Het zou tragisch zijn
wanneer dit niet mogelijk was. Maar daarvoor moeten wij de Bijbel, het Woord van God,
openslaan. Dat is het Boek dat het echte geluk wil laten zien. Maar jammer genoeg is dat in
onze ongelukkige, maar welvarende tijd voor velen een gesloten en veracht Boek. Toch laat
de Bijbel ons zien dat een echt gelukkig leven heel goed mogelijk is. Maar het kan alleen een
realiteit worden in ons leven, als we terugkeren naar God en met Hem willen leven.
Hoezo moeten we terugkeren naar God? Omdat onze zondeschuld ons heeft gescheiden van
God. Daarom heeft iedere mens vergeving van zijn zonden nodig, want als ‘wij onze zonden
belijden, dan is Hij getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt
van alle ongerechtigheid’ (1 Joh. 1:9). Dat is de weg naar écht geluk. En een weg los van God
is een weg zonder geluk in onze harten – hier op aarde en tot in eeuwigheid. Dat is een
jammerlijk ongeluk dat je niemand gunt!
Uit de dagkalender ‘Het Goede Zaad’

