De gestolen regenboog

Het was zo’n vierduizend jaar geleden. Zojuist had God met bloedend hart de
hele aarde gezuiverd van het kwaad. Slechts acht mensen in een enorm
vaartuig met een massa dieren hadden het overleefd. God zei: dit zal nooit
meer gebeuren. Een ramp kan goddelozen wel wegvagen, maar het verandert
hen niet. God gaf een teken dat Hij Zijn schepping in stand zou houden. De
regenboog. Een bijzonder wonderlijk teken. God Zelf zou Zijn boog regelmatig
aan de wolken laten zien. ‘Als IK Mijn boog zie, zal Ik aan Mijn verbond
gedenken’. De regenboog is van Hem. Boven Zijn troon in de hemel is dag en
nacht een boog van smaragd zichtbaar, vertelt het boek Openbaring. God
denkt dag en nacht aan Zijn trouw!
Al langer wordt de regenboog misbruikt voor eigen religieuze doeleinden. New
Age is er ook verzot op. Dat de homobeweging de regenboog in haar vlag heeft
is al een regelrechte uitdaging naar God toe. Maar dat PKN-kerken in
Amsterdam tijdens de gayparade deze regenboogvlag laten wapperen, is
werkelijk je reinste brutaliteit en opstand tegen God. De maat is nu echt vol.
Hier moet een oordeel van God op volgen. Ons land en volk, en heel de wereld
bestaan bij de gratie van Gods trouw. Het verbond met Abraham, Izak en Jakob
is de enige grond waarop God ons volk genadig kan zijn. Waarom verbinden wij
ons niet publiekelijk in geloof met het hele volk van Israël, wereldwijd?
Waarom bidden wij niet nationaal voor de vrede van Jeruzalem? In plaats
daarvan stelen wij het heilige teken van Gods verbond! Wij hebben het lef, het
te gebruiken om een van onze grootste nationale zonden, de ontheiliging van
het huwelijk van man en vrouw, kracht bij te zetten. Natuurlijk zijn er ook
duizend en een andere zaken die God een doorn in het oog zijn. Maar dit spant
de kroon. Op die manier vraagt de PKN – samen met allen die zich stilzwijgend
met haar verenigen- openlijk om het oordeel. Dat kan dan ook niet uitblijven.
Deze boodschap is geschreven vanuit het diepe, blijde geloof in herstel, dwars
door Gods gerichten heen. Het werd geschreven nadat ik achter de piano met
mijn hele hart Psalm 97 heb gezongen. Hier volgt de hele tekst in de Nieuwe
Berijming:
Groot Koning is de HEER.
Volken, bewijst Hem eer,

Breek uit in jubel, aarde,
Nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
Zijn in Zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
Heeft Hij Zijn troon gesticht
In de verborgenheid.
Een vuur, een laaiend licht
Gaat voor Zijn aangezicht,
Het schroeit die aan Hem genaken,
Verzengt die aan Hem raken.
Als Hij Zijn bliksem slaat,
Beeft alles wat bestaat;
Wat hoog verheven was,
’t gebergte brandt tot as
Voor Zijn vertoornd gelaat.
De hemel, HEER, verbreidt
alom Uw majesteit,
Uw glorie komt getogen
Voor aller volken ogen.
Hen die zich wenden tot
een beeld, een leugengod,
hebt Gij beschaamd, o Heer;
gij goden, buigt u neer:
Hij heeft Uw macht beknot.
God trad voor ons in ’t krijt.
Uw volk, HEER, is verblijd.
Hoor, Sions dochters zingen,
Van Uwe rechtsgedingen.
O Koning van ’t heelal,
Die eeuwig heersen zal,
Hoog boven godenmacht
Verheft Gij U en lacht.
Wij juichen om hun val.
Gij die God liefhebt, haat
Hetgeen Hem tegenstaat.

Hij heeft Zijn hart ontsloten
Voor al Zijn gunstgenoten.
Hij redt u uit de hand
Van wie u overmant;
Uw leven is bewaard
Bij Hem Die heerst op aard;
De HEER strijdt aan uw kant.
Gods heil, Gods glorie staat
Licht als de dageraad
Reeds voor het oog te gloren
Van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de HEER
Stroomt in hun harten neer.
Gij Die rechtvaardig zijt,
Weest in de HEER verblijd.
Zijn Naam zij lof en eer!
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