
 

 Psalm 13        paul horbach, maart 2009 
 
 1 Voor de koorleider. Een psalm van David.  

  
 2 Hoe lang nog, Heilige, zult gij mij vergeten,  

 hoe lang nog verbergt gij uw aanschijn voor mij?  
 

 3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen  
 en mijn hart door droefenis overstelpt, dag aan dag?  
 Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?  

  
 4 Zie mij, antwoord mij, Heilige, mijn God!  

 Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.  
 

 5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem in mijn macht!’,  
 mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.  

  
 6 Ik vertrouw alleen op uw genade:  

 mijn hart zal juichen om  uw heil;  
 zingend mijn ziel voor de Heilige, Hij heeft mij gezien!  

 
Psalm 13, overwegingen 
In deze psalm beleef ik de zorgen voor en van ‘mijn’ ziel. 
Het mediterend lezen, eigenlijk het bidden van psalmen is een genadevolle manier om te 
zorgen voor je zielenheil, om contact te maken met je binnenruimte waar de Heilige je leven 
wil aanraken. Ik, Paul, ben de drager van ‘mijn’ ziel, en ‘mijn’ ziel is de zin van Paul’s 
bestaan. 
Maar hoewel ik dit op ‘lichtmomenten’ zo intens kan beleven en aanvoelen, wordt dat licht zo 
dikwijls verduisterd, zodat ik dit weer vergeet. De oorzaken van dit vergeten, die me 
wegtrekken van mijn zin, dat zijn mijn vijanden. Ook het zelfmedelijden, de hoogmoed en het 
verraad aan mezelf. 
Mijn ziel wordt gekweld door zorgen, steeds weer. Mijn moederlijke zorg voor ‘mijn’ ziel is 
zo onzeker. Ik word maar afgeleid en zo gemakkelijk getrokken in de wereld van 
zelfvergetelheid, van onbewustheid en roes. 
Gaat het wel goed met mijn ziel? Ik luister niet naar haar noden en honger! 
Net zoals je in een prachtig natuurlandschap kunt wandelen zonder werkelijke aandacht te 
hebben voor de omgeving, leef ik alsmaar weer zonder werkelijke aandacht te hebben voor 
het innerlijke landschap van ‘mijn’ ziel. Dat leidt dan bij mij tot ontzield door de aardse 
wereld trekken, een leven waarin je eerder wordt geleefd door wat er allemaal om me heen 
gebeurt, onzinnige richting gevend aan je doen en niet doen.. 
Ik, zoals velen, ben zoekend in deze wereld naar de verborgen andere wereld. Psalmen helpen 
om keer op keer contact te vinden met mijn ziel, om mijn zorg primair daarop de richten, in 
plaats van vooral op mijn lichamelijke en psychologische wensen en begeerten.  
In de psalmen wordt er veel over de ziel gesproken. De ziel is bezorgd, juicht, verdort, dorst 
naar God, is vervuld met weemoed , is bedroefd en onrustig, zoekt rust, is gehecht aan de 
Heilige, prijst de Heilige, wanhoopt, is tot rust gebracht enz. 
Deze innerlijk stemmingen zijn heel intens, niet sentimenteel en zijn verbonden met de 
diepste wortel van mijn bestaan.  Ze moeten – denk ik-  onderscheiden worden van mijn 
psychologische gevoelens en lichamelijke emoties, prettig en onprettig. Deze psychologische 



en lichamelijke toestanden verwijzen naar een laag, die dikwijls vanuit mijn buitenwereld is 
gemotiveerd en te maken heeft met het al dan niet bevredigd worden van mijn horizontale 
wensen en begeerten. Ze zijn ‘ego - gemotiveerd’. Een kenmerk ervan is dat ze meestal na 
elkaar optreden, terwijl de zielemoties zich paradoxaal genoeg  tegelijk kunnen tonen.  
Natuurlijk kunnen de innerlijke roerselen van ‘mijn’ ziel mijn ‘uiterlijke’ gevoelens wel mede 
kleuren. 
 
‘Mijn ziel.’ Wat ‘is’ dat eigenlijk?  
Mijn ziel is niet iets. Het ‘is’ in het eeuwige de wordende ‘plaats’ waar zielemoties hun bron 
hebben, waar het verlangen naar de Heilige en van de Heilige op mysterieuze wijze huist. Een 
kwetsbare ‘binnenruimte’ die kan groeien, schoner, transparanter kan worden, maar evenzeer 
kan verworden, kwijnen en verschrompelen. In en doorheen deze vol-ledige ruimte kan de 
Heilige tegenwoordig zijn en kan alles in en van ‘mijn’ leven door Zijn genade vergeven 
worden, verlost worden, tot eenheid gebracht worden. Zijn licht kan zo in ‘mijn’ wereld 
doorschijnen. Ziel is grens én verbinding, waar de Heilige en ‘ik als Gideon’ elkaar kunnen 
raken in een levende relatie.  
 
 
In deze psalm zie ik een zielsbeweging van klagen, via vragen naar vertrouwen.  
Uit elkaar getrokken, maar eigenlijk toch tegelijkertijd aanwezig. 
 
van klagen (vers 2-3)… 
 

2 Hoe lang nog, Heilige, zult gij mij vergeten,  
hoe lang nog verbergt gij uw aanschijn voor mij?  

 
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen  

en mijn hart door droefenis overstelpt, dag aan dag?  
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?  

 
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt. Hoe 
lang nog houdt mijn vijand de overhand? Waarom ziet de Heilige mij niet aan? Waarom is 
Zijn licht verduisterd in mij? Waarom ontbeert mijn ziel Zijn nabijheid? Waarom alleen maar 
grens en geen verbinding?  Dit is een innerlijk gevoel van volkomen vergeten te zijn door de 
Heilige. Dat er eerst wèl was. Ik lijk niet te bestaan voor Hem. Ik word door Hem 
verwaarloosd. Het is: vergeten en verlaten! Voortdurend en totaal!  Misschien wel tot het 
einde van dit leven toe. 
De Heilige heeft Zijn aangezicht, Zijn gelaat voor mij verborgen, Zijn zachte aanwezigheid, 
Zijn zegenende tegenwoordigheid,  Zijn liefdevolle blik op mij.  Spirituele paniek!  Spreekt 
hier het kleine inzicht van Paul, het verlaten gevoel van ‘mijn’ ziel of is dit de realiteit en 
heeft de Heilige zich werkelijk verwijderd? 
Zo wordt wat leeft in de ziel aan gevoelens verwoord naar de Heilige, mijn God. En in deze 
intense bezorgdheid, bijna depressieve toestand, klinkt tóch de Heilige. Hij wordt niet 
ervaren, wordt gemist, maar is er tòch in ons wanhopig aanspreken. Juist in dat aanspreken, in 
het aansmeken. Zoals in het dagelijks ochtendgebed: ‘Waarlijk, Gij zijt een God die zich 
verborgen houdt’. Waarom toch, het is al zo moeilijk! Je staat er zo alleen voor, lijkt het. Hoe 
lang nog.., hoe lang kan ik dat nog aan? 
 
 
 



via vragen (vers 4-5)… 
 
 4 Zie mij, antwoord mij, o Heilige, mijn God!  

Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.  
 

 5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem in mijn macht!’,  
 mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.  

 
De klacht bevat tevens een gebed. ‘Mijn’ ziel’ richt zich op de Heilige, mogelijk gemaakt 
door mijn wanhoop waarin ‘ík’ mij wel moest wenden tot de Heilige. In vertwijfeling, maar 
toch. Zo wend ik me toch ook af van mijn vijanden en kan ‘mijn’ ziel zich openen. Ze vraagt 
om nieuw licht. Verlichte ‘ogen’ ontvangen nieuwe zijnskracht. Die kracht is nodig om niet  
te wankelen, vol te kunnen houden, te voorkomen dat de tegenstanders uiteindelijk toch 
zouden juichen.  
Vanuit of misschien in dit smachtelijke klagen, vraagt ‘mijn’ ziel aan de Heilige of Hij wil 
helpen. Zijn licht doet schijnen in de verduisterde ruimte van de ziel. Zijn gelaat naar ‘mij’ 
wil keren, zodat ik sporen van Zijn Zijn mag ervaren. Dat Hij verbinding brengt in mijn leven 
daar en hier. Paul moed en kracht geeft de vijanden te weerstaan, om weer dienstbaar te zijn 
aan ‘zijn’ ziel en aan de Heilige. Die vijanden, dat zijn gedachten, gevoelens, strevingen, 
verleidingen en houdingen die me ‘zorgeloos’ maken en me foutief richten. Die vijanden zijn 
sterk en overal, dreigen mijn leven  af te snoeren als in een doodsslaap. In de ziel is het besef 
aanwezig dat zonder hulp van de Heilige we spiritueel onmachtig zijn in ons doen en laten. 
Uit dit diepe besef komen al deze vragen voort. Dit besef moet ook Paul gaan omvatten en 
doordringen, als het ware heel zijn bloed kleuren. 
 
…naar juichend vertrouwen (vers 6). 
 
 6 Ik vertrouw alleen op uw genade:  

 mijn hart zal juichen om  uw heil;  
 zingend mijn ziel voor de Heilige, Hij heeft mij gezien!  

 
Vertrouwen: in deze beweging breekt een vernieuwd vertrouwen door op Gods genade en 
liefde! Niet door mijn toedoen, verre van dat. Zingend en juichend, het kan niet anders, wordt 
weer verbinding in ‘mijn’ ziel beleefd, is er weer openheid voor wat de Heilige aan het doen 
is in mijn leven. Meestal zo pijnlijk verborgen. Weer is daar de zacht kloppende aanwezigheid 
van de Heilige in mijn mystieke hart.  
Dit is het keerpunt en hoogtepunt van de beweging die ‘mijn’ ziel beroert. De omslag is  
abrupt. Was  mijn’ ziel ‘zojuist’ nog ernstig ongerust over van het juichen van haar belagers, 
nu wordt in haar gejuicht over Gods verlossing, over Zijn goedertierenheid en genade, over 
Zijn trouw aan het verbond. Hij heeft mij gezien, heeft mij altijd gezien, maar ik zag de 
Heilige niet. Dit keerpunt is de climax van een dubbele beweging, die van mijn ziel naar de 
Heilige, maar nog meer die van de Heilige naar mij. 
Zo komt de beweging tot rust in een wederzijdse aanraking met zang en lofprijzen.  
Ik,  Paul wordt hierdoor met een krachtgevend licht doorstraald, om door doen en laten 
zorgzamer voor ‘mijn’ ziel en meer dienstbaar aan de Heilige te zijn. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  


