
 

 

Psalm 4, een meditatie      Paul Horbach  
4.1 Voor de koorleider.  
Bij snarenspel. Een psalm van David. 
 
4.2 In mijn roepen, antwoordt U mij,  
o God mijner rechtvaardigheid,  
Die mij ruimte maakt in benauwdheid;  
wees mij genadig, hoor mijn gebed. 
 
4. 3 Gij mannen, hoelang nog mijn glorie versmaad,  
hebt gij ijdelheid lief,  
jaagt gij leugen na? sela 
 
4.4 Weet toch, dat de Heilige zich  
een gunsteling heeft afgezonderd;  
de Heilige hoort als ik Hem roep. 
 
4.5  Huiver, en zondig niet:  
Peins in je hart,  op je bed  
en verstil! 
 
4.6 Breng offers voor rechtvaardigheid, 
Vertrouw op de Heilige 
 
4.7 Velen zeggen:  
Wie laat ons het goede zien?  
Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, O Heilige! 
 
4.8 U geeft mijn hart meer vreugde  
dan overvloed aan most en koren hun geven kan. 
 
4.9 In vrede leg ik mij te neer 
en slaap terstond,  
want Gij alleen, o Heilige,  
doet mij veilig wonen. 
 

 
 
Algemeen 
 
Psalmist is David. Ook David in onszelf. 
Davids leven wordt bedreigd door zijn zoon Abshalom. Het gevoel van ‘Geliefde-zijn’, het 
wezen van David staat op het spel. 
Door innerlijk weten van de ‘Geliefde te zijn’ kunnen we alles in ons leven in vreugde 
aanvaarden, ook datgene wat in onze ogen niet goed is. De Heilige geeft ons leven, de Heilige 
heeft ons lief, de Heilige is ons nabij, en daarom is alles toch goed. We hoeven ons niet te 
verstoppen, ons niet te schamen voor  onze beperktheid en tekortkomingen, voor de 
onvermijdelijke fouten die we maken, bewust en onbewust, ook als we dat niet willen,. Altijd 
wil de Heilige zijn Geliefde in zijn armen sluiten, ons opnemen in Zijn Liefde. 
 
David richt zich tot de opstandige leiders:  
“Gij mannen, hoelang nog mijn glorie versmaad, hebt gij ijdelheid lief, jaagt gij de 
leugen na?” 
Eigenlijk zijn dat de krachten in ons, die voorheen David hebben erkend als Gods aangestelde 
Koning, met hem hebben gestreden, en samen met David gericht waren op de Heilige. En 
deze leiders (afvallige werk-ikken) zoeken hun heil nu met zijn allen in afgekeerdheid, in 



 

 

afgoderij, in materialisme, in het eigen Koningschap. Daarom moet David vernietigd worden, 
moet het verontrustend geweten van Geliefde-zijn geëlimineerd worden. In hun misleiding en 
met wanige fantasieën denken ze dat gerichtheid op eigen koningschap, dienstbaarheid aan de 
Prins van de Wereld, de schijnbelofte van het vinden van heil in deze wereld beter is dan ‘bij - 
de-Heilige- zijn’.  David weet dat ze bedrogen zullen uitkomen, en waarschuwt hen. God zal 
naar David luisteren, zoals David naar de Heilige luistert. Niet naar de ‘machtigen’ in hun 
alleenspraak. Deze ‘krachtige leiders’ kunnen weten dat ze verleid worden door boze 
krachten. David probeert hun weggedrukt weten weer op te roepen 
 
David zegt dat ze zich moeten onderhouden met hun ziel (hart) wanneer ze gaan slapen en 
niet met hun goddeloze wereld. Dit is wat de Tsadikiem (rechtvaardigen) ook zeggen. Sluit je 
af  van het materialistisch en egocentrisch leven, van de vreugdeloze vreugde ervan. Maak 
hierin ruimte van rust, al is het alleen maar in het gevoelige en ontvankelijk moment van 
slapen gaan.  
Luister naar de stilte, naar het verlangen van de smachtende ziel door jou verstikt en bid dan. 
“Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, O Heilige!” 
 
David eindigt met de woorden: "want Gij alleen, o Heilige, doet mij veilig wonen."  
Wanneer we alleen wonen is er veiligheid omdat de Heilige dan in ons kan wonen. De 
inwoning van de Shekinah. Dat wil niet zeggen fysiek apart wonen. Afsluiten van de 
materialistische wereld wil niet zeggen er geen contact mee te hebben, wel dat het verheven 
dient te worden.  Om van deze wereld een woning voor God te maken. We hebben een hogere 
roeping, namelijk om handen in Zijn handen te zijn en zo te leven (dus handelen) het 
Koninkrijk Gods te helpen bouwen. Dat is de ware vreugde. Alleen door onze harten en 
gedachten af te stemmen op het Woord kunnen we fatale percepties en valkuilen van 
eigenzinnigheid en eigengerichtheid vermijden. Dus de valkuil dat we zelf een heilstaat 
kunnen bouwen, zelf Gods Koninkrijk kunnen vestigen. Slechts een enkele daaraan dienstbare 
daad, maakt ons leven onvervangbaar en vol betekenis. Dat leven wordt in Liefde door Hem 
opgenomen.  
Niet wat we fout doen telt voor Hem, maar wat we ‘zomaar’ goed doen. 
 
Afzonderlijke verzen 
 
4.1  
Voor de koorleider.  
Bij snarenspel. Een psalm van David. 
 
4.2  
In mijn roepen, antwoordt U mij,  

o God mijner rechtvaardigheid,  

Die mij ruimte maakt in benauwdheid;  

wees mij genadig, hoor mijn gebed. 

Dit is een situatie van roepen en antwoorden, van nauwte en ruimte, van bidden en 
horen. Er is een zekerheid dat mijn roepen wordt beantwoord en dat De heilige  door genade 
ruimte opent. Het is een bevrijding (ruimte) uit een gevoel van in ballingschap zijn (nauwte). 
Roepen is antwoorden, antwoorden is roepen. Onderscheid vervaagt, beiden wellen op uit het 
Verlangen in het hart en worden één.  
Het Hebreeuwse woord  voor roepen is Qara ( 100-200-1 ; קרא). Vanuit innerlijk weten van 
het bestaan van eenheid (100) wend ik mij in de toestand van veelheid (200) tot de Ene zelf 
(1; Aleph), dus tot de Heilige. In de structuur van het woord is de hele gang van de schepping 



 

 

weergegeven:  1 - 2 - 1.  Van eenheid naar veelheid (schepping), van veelheid naar eenheid 
(Teshuvah, terugkeer) 
In het woord Hoor (Shama; שמע ) klinkt duidelijk het aanroepend gebed tot de Heilige door 
David spreekt tot God, de Heilige als ‘Zijn’ God, als een rechtvaardige God. Gods 
rechtvaardigheid kan de mens niet zelf invullen. Maar in het vers spreekt vertrouwen in die 
rechtvaardigheid, ook als die op gespannen voet staat met het eigen idee van wat rechtvaardig 
is.  
 
4. 3  
Gij mannen, hoelang nog mijn glorie versmaad,  

hebt gij ijdelheid lief,  

jaagt gij leugen na? sela 

Het aanroepen van de Heilige geeft de noodzakelijke ruimte om met overtuigende 
kracht de vijanden aan te spreken. De agressie tegen David is vooral een belediging van de 
glorie (Kabod) van de Heilige zelf. David is immers Koning bij de gratie van de Heilige. 
Hoelang nog, hoelang volharden jullie in afgoderij? Hoelang, niet alleen bedoeld in termen 
van tijdsduur, maar ook in termen van intensiteit.  
Heb de Heilige lief, laat je niet misleiden door de leugens die je worden ingefluisterd en die je 
in ballingschap houden door het heil daarin na te jagen. Zie jullie misleiding toch in!  Liefde, 
Hebreeuws Aheb ( ָאַהב ), komt van de Heilige en is voor de Heilige  (Aleph, 1, de Bron) 
 
4.4 
Weet toch, dat de Heilige zich  

een gunsteling heeft afgezonderd;  

de Heilige hoort als ik Hem roep. 

David weet zich een rechtvaardige, een gunsteling, niet omdat hij uit zichzelf 
rechtvaardig is maar omdat de Heilige rechtvaardig is. Afgezonderd in de zin van 
onderscheiden, niet van gescheiden zijn. De rechtvaardigheid en gerechtigheid van de Heilige 
drukt zich door genade (Chen, 8-50 , חן; gunst, genade) in hem uit. Door de rechtvaardigen 
(Chasidim) bestaat de verbinding met de Heilige, zij vormen het fundament (Yesod) waarop 
verlossing uit benauwdheid, uit ballingschap berust. 
Rechtvaardige, gunsteling is  in het Hebreeuws Chasid: ָחִסיד . Dit woord is natuurlijk sterk 
verwant met Chesed ( חסד ) moeilijk te vertalen maar heeft in zich genade, liefde, 
onbaatzuchtigheid. 
 
4.5  
Huiver, en zondig niet:  

Peins in je hart,  op je bed  

en verstil! 

Een bijzonder wijze aansporing.  In het hart (Leb,  לב, Lamed-Beth, 30-2) is het 
innerlijk weten van de ziel te vinden en niet het hoofdweten met al zijn beperkte 
oorzakelijkheid, zijn logisch-causaal denken, zijn tegenstrijdige verwarring en duistere 
misleiding, zijn deelverklaring en eigen rechtvaardiging. Als in die intieme overpeinzing dit 
weten spreekt en inzicht geeft, huiver je voor je neiging tot zonde. Deze huiver (Ragaz, גזר  ) 
is niet de huiver die over je komt bij het ‘zien van de Heilige’. De huiver stelt je voor je 
werkelijke keus: sta niet teveel stil bij wat je deed en overkwam, maar kies nu, elk moment, 
voor de houding om niet te zondigen. Het brengt je tot beweging, tot omkeer. Chata (ָחָטא) is 



 

 

het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt en betekent, de roos missen. Dus in je 
levenskeuze fout gericht zijn. 
Overpeins in stilte, niet tijdens het rumoer van het drukke doen. In bed, waarin je in rust en 
terugtreedt van de uiterlijke activiteit. Bed (Mitah , הטה) is nauw verwant met maat (Midah, 
 In de ontvankelijke stilte van het te ruste gaan, doorzie je de eigen maat, de eigen .(מדה
beperktheden, de gerichtheid van je daden en dat doet je huiveren, maakt je deemoedig. 
Huiveren omdat die maat volstrekt niet toereikend is om de roeping die je diep in je hart  
weet, in je ‘zomaar’ doen te beantwoorden. Deze inkeer, leidt misschien tot omkeer. 
 
4.6 
Breng offers voor rechtvaardigheid, 

Vertrouw op de Heilige  

 Al de inspanningen om horizontale afgoden te dienen is schijngoddienstigheid.  
Offer in waarheid, laat de inspanningen om niet zondig te zijn je offer zijn. Luister naar Gods 
Woord in de Thorah en in de diepte van je hart. Daar is de bron van vertrouwen dat ‘het goed 
is’. 
 
4.7  
Velen zeggen:  

Wie laat ons het goede zien?  

Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, O Heilige!  
Het goede komt van de Heilige, daarop mogen en kunnen we door het weten in ons 

hart vertrouwen. God spreekt zelf in zijn scheppingswoorden uit dat het goed (Towb, טֹוב), 
zelfs heel goed is. Het woord heeft getalswaarde 17, en dat duidt op het einde van een fase, 
die de rechtvaardige mens, door en in elk tijdsmoment dat hij rechtvaardig is, opnieuw 
verbindt met de oorsprong, met de Heilige. 
Licht is Or (אֹור ), dit goddelijk licht wordt ons kleed indien we de fascinatie over de 
uiterlijkheid als kleed hebben afgelegd. Dit uiterlijk kleed is ook Or, maar geschreven als עור 
en betekent vel, huid. 
Het lichtkleed met de Aleph van eenheid (1)  tegenover het uiterlijk kleed met de Ayin van 
veelheid (70).  
Dat Uw licht over ons mag schijnen, het licht van het Gelaat van de Heilige, dat is de bede die 
in het hart opwelt. Het gebed dat bij de Zegen door de priester aan het einde van de 
misliturgie wordt gezongen (Num 6:24-26). Als we dit licht door Zijn genade  mogen zien en 
ervaren, dan komt over ons de Vreze Gods. Dit zien, in het Hebreeuws Rah ( ראה ), betekent 
immers ook vrezen, dat hetzelfde Hebreeuwse woord is. Het zien van Gods Gelaat, de Glorie 
van de Heilige, wekt hemels ontzag. Huiverend ontzag voor het grootse, het geweldige van de 
Heilige. Een huiver uit een dieper niveau dan de huiver van het pijnlijk inzien van je eigen 
zondigheid (vers 4.5) Alles, maar dan ook alles is in handen van Hem, behalve onze keuze om 
Zijn Liefde te beantwoorden.  
 
4.8  
U geeft mijn hart meer vreugde  

dan overvloed aan most en koren hun geven kan. 

 De vreugde in het hart van het innerlijk weten, het aangeraakt worden, gehoord 
worden, bewaard weten, de liefde overtreft de hoogste vreugde die de wereld biedt: de 
overweldigend oogst die het aardse leven hier mogelijk maakt. Maar zonder het manna van de 
hemel is uiteindelijk elke aardse vreugde vergankelijk, houdt niet stand tegen de angst van de 
uitzichtloze dood. Door de vreugde in het hart wordt deze angst voor de uitzichtloze 
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tijdelijkheid omgevormd in vertouwen dat het ‘goed’ is. Voor een volwaardig leven zijn beide 
vreugden tegelijk aanwezig. Het leven is zo vreugdevol, en moet ook zo zijn. Wij krijgen dat, 
omdat Hij het ons geeft, niet omdat wij zelf daarvoor zorgen. Geen of- of, maar en-en. De 
afgekeerdheid van God geeft in het beste geval alleen de aardse kant van vreugde, en dan 
maar tijdelijk. 
 
4.9  
In vrede leg ik mij te neer 

en slaap terstond,  

want Gij alleen, o Heilige,  

doet mij veilig wonen. 

De eindsfeer van de psalm is vrede, voldoening, rust, veiligheid, bewaard weten, 
kortom overgave en vertrouwen. Van benauwing, van angst, van onzekerheid is geen sprake. 
De Heilige hoort ons roepen, antwoordt voordat wij roepen. Hij is genadig. Hij, onze 
Bewaarder. 
 
Paul Horbach, februari 2013 
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