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De genade die voorziet in onze nood
‘Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar
men U verblijdt’ (Ps. 45:9).
Vanouds was het gebod: ‘U zult *de+ Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht’ (Mark. 12:30).
Van die eis van de Heer aan ons is geen tittel of jota afgedaan, maar toch verzekert Hij Zich niet
door een gebod van de liefde van Zijn Gemeente of van een individuele gelovige. Liefde kan niet
op die manier zeker gesteld worden, zoals de bedroevende geschiedenis van de mensheid laat
zien. Hij heeft een andere manier, een manier die niet kan falen: Hij wint onze liefde door Zijn
eigen liefde te tonen; Hij vervult Zijn verlangen om ons voor Zichzelf te hebben door Zichzelf aan
ons bekend te maken.
Zijn aanspraak op onze liefde heeft een drievoudige basis:
 Hij maakt aanspraak op ons omdat Hij door Zijn genade in al onze behoeften kan voorzien;
 Hij maakt aanspraak op ons vanwege Wie Hij is in Zijn eigen heerlijke Persoon;
 Hij maakt aanspraak op ons vanwege de liefde die Hij voor ons heeft, een liefde die Hem
voerde naar het diepe lijden van de dood voor ons.
In Psalm 45 zien we deze drie geweldige dingen, want hij gaat helemaal over Christus. De Psalm
is Hijzelf – en Hij maakte Zijn discipelen dingen over Hemzelf duidelijk vanuit de Psalmen. De
bedoeling is uiteindelijk dat de koningsdochter aangetrokken zal worden tot de grote Koning,
vanwege Zijn vreugde en heerlijkheid. Daarom wordt er tot haar in gloedvolle woorden over
Hem gesproken, die op niemand anders van toepassing kunnen zijn dan op onze Heer Jezus
Christus.
‘Genade is op Uw lippen uitgegoten’ – Hij spreekt tot het hart. Hij spreekt woorden op de juiste
tijd: de vrouw bij de bron van Sichar, de vrouw die aan Zijn voeten huilde in het huis van Simon,
de weduwe die treurde om haar enige zoon, en nog vele anderen – zij vonden Hem ‘mooier, ja
veel schoner dan andere mensenkinderen’, vanwege de genade die op Zijn lippen was
uitgegoten.
Is onze ervaring minder gezegend geweest? Wij hebben Zijn stem gehoord terwijl Hij woorden
van genade en vrede sprak tot ons eens zo verdrietige en bezwaarde hart. Genade is van Zijn
lippen uitgegoten naar ons.
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