
1 
 

VDGH-T. 14 april 2019. Palmpasen. Een nieuw lid doet een persoonlijke geloofsbelijdenis en treedt toe tot de gemeente. 
Lezingen: Psalm 139:1-14 en Psalm 23. Ds. Pieter Post. Kunstwerk Sjoukje Dam ‘Vader, Zoon en heilige Geest’ (2019). 

 
Gezongen liederen (Liedboek 2013); 216; 323; 23b en antofoon door het Kleinkoor; 695; 1006; 416. ‘In de Heer schep ik 
mijn vertrouwen’ (t. Post/Ofman/m. Taizé); ‘Sing a song for the peace of the people’. (Vrije School) 
 

 
Toespraak 
 
De persoon van dit gedicht, de 139ste Psalm, moet wel diep in zijn ziel zijn geraakt.  
De woorden van zijn verbondenheid met de Ene God zijn zo intens gekozen, dat je wel moet erkennen dat hier iemand 
aan het woord is met een bewustzijn dat het leven een niet te begrijpen wonder is.  
Een besef dat hij gemaakt is, niet van zichzelf is, dit is en niemand anders. 
Wanneer je zo onder de indruk bent door dat wonder, dan wil je ook dat dat beschermd wordt tegen dreiging en 
gevaar.  
Waarom hij zo diep in zijn ziel is geraakt wordt niet direct duidelijk.  
Is er iets gebeurd waardoor hij een schok heeft ervaren?  
Werd hij plotseling ergens door wakker geschud?  
Was hij eerder doof geweest voor de zin van het leven, maar was 
hij nu gaan horen?  
Of wilde hij eerst niet zien, maar toen zág hij het ineens? 
 
Wij worden ten diepste geraakt wanneer ons onrecht wordt 
aangedaan. 
Er wordt ons iets ontnomen. 
We zijn de controle over onszelf kwijt.  
Iemand heerst over je. 
We vallen ten prooi aan kwade omstandigheden. 
Verliezen ons gevoel van eigenwaarde. 
Onze autonomie en individualiteit. 
Ons authentieke ik. 
Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat je identiteit op het spel 
staat. 
En je verlangt naar een antwoord waar het allemaal om begonnen 
is en waartoe wij mensen er ook alweer zijn. 
Dat is een grote vraag. 
Voor sommigen zijn wij niets meer dan een vat moleculen en 
zoveel procent vocht. 
Voor anderen zijn wij met onze emoties en gedachten meer dan 
wat we kunnen meten, met een zin en een betekenis. 
 
Onze psalmdichter beseft:  Ik kwam niet uit mijzelf. Ik ben gemaakt en werd gevormd. Ik word gezien, gehoord en 
erkend. Ik sta er niet alleen voor. 
 
Voor deze persoon is dat besef gekomen toen hij verwikkeld was in een strijd waar vreemden hem zijn identiteit wilden 
ontnemen. 
Niet alleen van hemzelf, maar van al zijn volksgenoten waartoe hij behoorde, het joodse volk. 
Wij zijn dan in een periode aanbeland waar de Grieken het kleine staatje Judea overheersen. 
Zo’n twee eeuwen voor de geboorte van Jezus. 
Een groepje joodse familieleden komt in opstand tegen deze Grieken. 
Want zij hadden op het altaar van hun tempel een onrein varken geofferd. 
Daarmee hadden zij hun spijswetten bespot, en daarmee hun dagelijkse leven. 
En goedbeschouwd het hele joodse leven vernietigd toen zij een beeld van de Griekse god Zeus er in plaatsten. 
Dieper in je ziel kan je niet worden geraakt dan wanneer een ander jouw bestaan tot in essentie ontkent. 
En dat gebeurde hier. 
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En dat is van alle tijden, echoot de twintigste eeuw ons nog na. 
 
Maar hoe kort nog maar geleden werd er in ons land een moskee ontwijd door een varkenskop die iemand daar had 
neergelegd? 
Nederlandse moslims zijn bang; joodse mensen begrijpen dat. 
 
Je wordt in je ziel geraakt wanneer je onrecht wordt aangedaan, en je identiteit je wordt ontnomen. 
En anderen jouw plaats opzettelijk innemen. 
De strijd tegen deze absurditeit is bekend geworden onder de naam van de Joodse Opstand, of ook wel de Makkabeese 
strijd. 
De schier onmogelijke overwinning van deze kleine joodse familie op de almachtige Grieken wordt nog jaarlijks gevierd 
rond de kersttijd. 
Het is dan het Joodse Chanoekafeest, de kandelaar waarop acht kaarsen branden. 
Die acht slaat op de acht dagen dat die kandelaar gebrand heeft tijdens het schoonmaken en het opnieuw in gebruik 
nemen van de tempel, terwijl er menselijk gesproken slechts voor één dag olie voorradig was. 
Dat wordt nog steeds als een wonder beschouwd, een teken van de Ene God dat je in Hem in alle vrijheid mag en kan 
geloven. 
Dat geen mens of drukmiddel je dat kan ontnemen. 
 
De componist Georg Friedrich Händel (1685-1759)schreef er zijn oratorium over. 
Daarin komt de melodie voor van het overbekende lied ‘U zij de glorie’. 
Een majestueuze vertolking van die overwinning, die in de Joodse gemeenschap wordt gezongen rond Chanoeka (de 
melodie dus, niet de tekst die wij kennen, want die is christelijk en van later datum). 
Ze vieren hoe betrekkelijk macht is, want wat is macht? 
Dat onze kwetsbaarheid het kan winnen van onze almacht. 
Daarover gaan altijd de joodse verhalen. 
Denk maar aan de kleine David die de reus Goliath verslaat. 
Maar ook aan David als de kleine ongeletterde herdersjongen, de jongste telg van een groot gezin, die de Ene God tot 
koning verkiest. 
Wijsheden als: de laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten gaan daarop terug. 
En wie groot wil heten in het koninkrijk van God zal niet over anderen heersen, maar hen dienen in nederigheid. 
Zoals Jezus vandaag Jeruzalem is ingegaan op een ezel, niet op een paard: dat is in de Bijbel het symbool van een militair 
voertuig. 
Hem wacht in de komende Week een religieuze en politieke veroordeling vanwege vermeende godslaster en strijd 
tegen de keizer. 
Het is nu allemaal ‘Hosanna’, maar morgen ‘Kruisigt hem! 
Maar aanzien verwerf je door moed te tonen, niet door wapen en schild. 
Kwetsbaarheid zal het winnen van de menselijke almacht. 
 
Onder deze omstandigheden waarin anderen de baas over je spelen leeft onze psalmdichter. 
En vanwege alles wat hij heeft meegemaakt gaat hij schrijven dat het toch niet zo kan zijn dat wij in onze broosheid zijn 
overgeleverd aan het lot? 
Bij hem breekt het besef door dat er een Alomtegenwoordigheid moet zijn die ons beschermt, wat ons ook overkomt. 
En hij noemt die: ‘Gij’, Gij die mijn hart peilt, mij doorgrondt.  
De Aanwezige die ons door en door kent. 
Vanaf ons opstaan ’s morgensvroeg tot en met ons liggen in de avond, en alles daar tussen overdag. 
Ja, vanaf onze conceptie in de moederschoot wijkt Zijn oog niet van ons af. 
Wat we willen gaan zeggen, Hij schat onze woorden op waarde, omgeeft ons van voren en van achteren en zijn handen 
beschermen ons boven ons –  wat ons begrip ver te boven gaat. 
Waarheen wij ook gaan, Hij is er, ook door dalen van diepe duisternis. 
Dat schrijft die andere psalmendichter, van de 23ste; hij moet diepe duisternis hebben gekend. 
De Heer is mijn herder: hij trekt voor ons uit als een voorganger om het beste spoor te wijzen. 
Maar Hij geeft ons ook vertrouwen, want als herder begeeft Hij zich ook achter ons als een hoeder die zegt: ga maar 
vast, Ik zal met je zijn al de dagen van je leven. 
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Voor wie dan leeft in een situatie waarin alles je wordt ontnomen, zoals toen onder dat Grieks gesternte, maar ook 
wanneer er op ons eigen levenspad wendingen zijn die ons ontwrichten, kan het besef doorbreken dat er nog iets is wat 
ons niet ontnomen kan worden. 
Geloof. 
Tegenover wat ons kan worden ontnomen staat een geschenk dat we krijgen om niet. 
Om staande te blijven, te kunnen zeggen: wie doet me wat? 
Geloof vormt ons, maakt ons sterk, jaagt je angst uiteen, is houvast in kwetsbaarheid, maakt deel uit van je identiteit. 
Dat je gaat zeggen:   
Hier ben ik.  
Mijn eigenwaarde hervonden.   
Opnieuw geboren.  
En van betekenis. 
 
Psalm 139 wordt wel omschreven als de meest intense Psalm. 
Niet voor niets dat deze vaak wordt gelezen op markeringspunten in ons leven, zoals op vandaag. 
Je doet belijdenis van geloof wanneer je een gevoel hebt ontwikkeld van ergens thuis te zijn gekomen na velerlei wegen 
en omwegen van zoeken en vinden. 
Dat is al een oeroud gegeven, zoals in Psalm 23: ‘terugkeren mag ik in het huis van de Ene, tot in lengte van dagen!’ 
Een huis biedt bescherming en onderdak. 
Dat kan een gebouw zijn, maar ook van mensen. 
Wij bouwen voor elkaar een thuis waar  ‘goedheid en vriendschap’ ons gegeven zijn. 
Kwetsbare begrippen die niemand ons ontneemt. 


