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Psalm 27, een lezing 
           Paul Horbach, augustus 2009 
 
1. Tekst 
 
Statenvertaling  

 
                    NBG-vertaling  1951 
 

 
Willibrordvertaling 1995 
 
 

 
Sterk in den HEERE  
 

1 Een psalm van David. De 
HEERE is mijn Licht en mijn 
Heil, voor wien zou ik vrezen? 
De HEERE is mijns levens 
kracht, voor wien zou ik 
vervaard zijn?  

Veilig in Gods hoede  
 
1 Van David.  
De HERE is mijn licht en mijn 
heil,  
voor wie zou ik vrezen?  
De HERE is mijns levens veste,  
voor wie zou ik vervaard zijn?  

Mijn licht, mijn heil – voor wie 
zou ik vrezen?  
1 Op naam van David.  
De HEER is mijn licht, mijn 
heil –  
voor wie zou ik vrezen?  
De HEER is mijn burcht, mijn 
behoud –  
voor wie zou ik beven?  

2 Als de bozen, mijn 
tegenpartijen, en mijn vijanden 
tegen mij, tot mij naderden, 
om mijn vlees te eten, stieten 
zij zelven aan, en vielen.  

2 Toen boosdoeners op mij 
afkwamen  
om mijn vlees te eten  
– mijn tegenstanders en mijn 
vijanden –  
zijn zij zelf gestruikeld en 
gevallen.  

2 Toen bozen op mij af 
stormden  
om mij levend te verslinden,  
struikelden en vielen zij zelf,  
die vijanden en belagers.  

3 Ofschoon mij een leger 
belegerde, mijn hart zou niet 
vrezen; ofschoon een oorlog 
tegen mij opstond, zo vertrouw 
ik hierop.  

3 Al legert zich een leger tegen 
mij,  
mijn hart vreest niet;  
al verheft zich een krijg tegen 
mij,  
nochtans blijf ik vertrouwen.  

3 Al slaat een leger het beleg 
rond mij,  
mijn hart zal niet vrezen;  
al woedt een oorlog tegen mij,  
ik behoud mijn vertrouwen.  

4 Eén ding heb ik van den 
HEERE begeerd, dat zal ik 
zoeken: dat ik al de dagen 
mijns levens mocht wonen in 
het huis des HEEREN, om de 
liefelijkheid des HEEREN te 
aanschouwen, en te 
onderzoeken in Zijn tempel.  

 
4 Eén ding heb ik van de HERE 
gevraagd,  
dit zoek ik:  
te verblijven in het huis des 
HEREN  
al de dagen van mijn leven,  
om de liefelijkheid des HEREN 
te aanschouwen,  
en om te onderzoeken in zijn 
tempel.  

4 Want ik heb één verzoek aan 
de HEER,  
ik ken slechts één verlangen:  
wonen in het huis van de 
HEER,  
al de dagen van mijn leven,  
om te genieten van de pracht 
van de HEER,  
met vreugde zijn heiligdom in 
mij op te nemen.  

5 Want Hij versteekt mij in 
Zijn hut, ten dage des kwaads; 
Hij verbergt mij in het 
verborgene Zijner tent; Hij 
verhoogt mij op een rotssteen.  

5 Want Hij bergt mij in zijn hut  
ten dage des kwaads,  
Hij verbergt mij in het 
verborgene van zijn tent,  
Hij plaatst mij hoog op een 
rots.  

5 Op de dag van de grote 
gevaren  
zal Hij mij bergen onder zijn 
dak,  
mij diep in zijn tent verbergen  
en veilig op de rots laten staan.  

6 Ook nu zal mijn hoofd 
verhoogd worden boven mijn 
vijanden, die rondom mij zijn, 
en ik zal in Zijn tent offeranden 
des geklanks offeren; ik zal 
zingen, ja, psalmzingen den 
HEERE.  

6 En nu heft mijn hoofd zich op  
boven mijn vijanden rondom 
mij;  
daarom wil ik in zijn tent 
offeren offers met geschal,  
ik wil zingen, ja psalmzingen 
de HERE.  

6 Met kop en schouders steek 
ik uit  
boven al mijn vijanden rondom 
mij.  
Ik zal offers brengen in de tent 
van de HEER,  
offers onder bazuingeschal.  
Ik zal musiceren en zingen 
voor de HEER.  
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7 Hoor, HEERE! mijn stem, 
als ik roep; en wees mij 
genadig, en antwoord mij.  

7 Hoor, HERE, hoe ik luide 
roep,  
wees mij genadig en antwoord 
mij.  

7 Hoor, HEER, hoe hard ik 
roep.  
Ontferm u en geef mij 
antwoord.  

8 Mijn hart zegt tot U: Gij 
zegt: Zoekt Mijn aangezicht; ik 
zoek Uw aangezicht, o HEERE!  

8 Van Uwentwege zegt mijn 
hart:  
Zoekt mijn aangezicht.  
Ik zoek uw aangezicht, HERE.  

8 Tot U zegt mijn hart: ‘Ik 
zocht uw gelaat.’  
Uw gelaat blijf ik zoeken,  

9 Verberg Uw aangezicht 
niet voor mij, keer Uw knecht 
niet af in toorn; Gij zijt mijn 
Hulp geweest, begeef mij niet, 
en verlaat mij niet, o God mijns 
heils!  

9 Verberg uw aangezicht niet 
voor mij,  
wijs uw knecht niet af in toorn,  
Gij waart mijn hulp;  
verwerp mij niet en verlaat mij 
niet,  
o God mijns heils.  

9 verberg uw gelaat niet voor 
mij.  
Wees niet woedend, wijs uw 
dienstknecht niet af.  
U bent mijn helper, verstoot 
mij niet;  
laat mij niet in de steek, God, 
mijn heil.  

10 Want mijn vader en mijn 
moeder hebben mij verlaten, 
maar de HEERE zal mij 
aannemen.  

10 Al hebben mijn vader en 
moeder mij verlaten,  
toch neemt de HERE mij aan.  

10 Als vader en moeder mij 
verlaten,  
haalt de HEER mij in huis.  

11 HEERE! leer mij Uw weg, 
en leid mij in het rechte pad, 
om mijner verspieders wil.  

11 Onderwijs mij, HERE, uw 
weg  
en leid mij op een effen pad  
om mijner belagers wil;  

11 HEER, leer mij omgaan 
met U,  
leid mij langs effen wegen, 
tegen mijn vijanden in.  

12 Geef mij niet over in de 
begeerte mijner 
tegenpartijders; want valse 
getuigen zijn tegen mij 
opgestaan, mitsgaders die 
wrevel uitblaast.  

12 geef mij niet prijs aan de 
lust van mijn tegenstanders,  
want valse getuigen staan 
tegen mij op,  
en hij die geweld blaast.  

12 HEER, lever mij niet uit  
aan mijn wraakzuchtige 
vijanden.  
Valse getuigen staan tegen mij 
op  
en zieden van woede en 
geweld.  

13 Zo ik niet had geloofd, 
dat ik het goede des HEEREN 
zou zien in het land der 
levenden, ik ware vergaan.  

13 O, als ik niet had geloofd 
des HEREN goedheid te zullen 
zien  
in het land der levenden!  

13 Wie zou ik zijn als ik er niet 
op had vertrouwd  
de goedheid van de HEER te 
genieten in dit land van de 
levenden?  

14 Wacht op den HEERE, zijt 
sterk, en Hij zal uw hart 
versterken, ja, wacht op den 
HEERE.  

14 Wacht op de HERE, wees 
sterk,  
uw hart zij onversaagd; ja 
wacht op de HERE.  

14 Wacht in vertrouwen op de 
HEER met een dapper, 
standvastig gemoed;  
wacht in vertrouwen op de 
HEER.  

   

2. Inleiding op de psalm 
( zie ook figuur 1, pag. 13) 
Psalm 27 (verzen 7-9) wordt gezongen als Introïtus (Intochtpsalm, zie gezang 1, pag.14) 
tijdens de liturgieviering op de zondag na Hemelvaart, de zogenaamde ‘zondag van het 
weeskind’ of  ‘Exaudi-zondag’. Dit is dus de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
Vanwaar die typische naam “zondag van het weeskind’?   
De Hemelvaart van Jezus Christus, de Mensenzoon, wordt vanuit menselijk perspectief gezien  
ook en misschien wel vooral beleefd als een afscheid, een scheiding. De persoonlijkheid 
handelt, althans die van mij, in de wereld van Assiah met een beperkt bewustzijn, een min of 
meer helder waakbewustzijn. Dit bewustzijn correspondeert met Tiphereth van de 
persoonlijkheid, van de nefeshziel  ook wel aangeduid als Tzelem. De nefeshziel met deze 
‘kwaliteit’ kan dan ook de Hemelvaart van Jezus Christus niet ‘volgen’. Ze ontbeert de 
noodzakelijke structuur om de hemelvaart zélf te kunnen  (mee)ervaren. De nefeshziel heeft 
geen verbinding met ‘haar’ ruachziel, wat vereist is om bewust, meer permanent te 
participeren in de lagere hemelen, in de wereld van Yetsirah. De ruachziel (de Demuth) moet 
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(nog) in ons ‘geboren’ worden en in ons groeien. Dat is de betekenis van ‘wedergeboren’ 
worden. En dát is het doel van ons spirituele pad, omdat wij alleen dan brug tussen hemelen 
en aarden kunnen worden. Vóór de Hemelvaart van Jezus Christus vertoeven de leerlingen 
veertig dagen in de nabijheid en in het aangezicht van de verrezen Zoon, van de Verlosser. 
Hij verheft hen en opent voor hen de verticale verbinding met de hemelen. Kaballistisch 
betekent dit dat de Heilige bij de leerlingen, ook in ons, als hij ons nabij komt de hele 
middenkolom van ‘onze’ Boom des Levens tegenwoordig stelt. Door die genade zijn we diep 
in ons hart ontvankelijk voor de invloeden van de goddelijke ruach, waarin Da’áth van de 
nefeshziel samenkomt met Yesod van ‘mijn’ rudimentaire ruachziel. Dit bewustzijn is de 
basis, het fundament om brug te kunnen worden tussen hemelen en aarden. Zelfs  het 
zielsbewustzijn van Kether van de nefeshziel wordt door de genade van de nabijheid van de 
Heilige levende ervaring, de hemelen worden zo even ‘geopend’. Het Ketherbewustzijn is 
immers in de wereld van Yetsira het middelpunt (Tiphereth) van de wordende ruachziel. Als 
wij,  zoals de leerlingen van de Heilige, zuiver en transparant zijn en kunnen blijven, dan 
ervaren we op ‘diep zielsniveau’ de Aanwezigheid van de Heilige in de Voorhof en misschien 
in de Heilige Plaats van de Hemelse Tempel in Yetsirah. ‘Mijn’ ruachziel mag  (soms) nu 
deelnemen aan de Hemelse Liturgie nabij of in de Tempel, op de haar toegewezen plaats.  
Door de Hemelvaart van de Zoon wordt de verticale verbinding met de hemel weer verbroken 
in ons, bij de leerlingen, althans zo is het in onze menselijke beleving. Voor de 
persoonlijkheid is dit een intens gevoel van geestelijke vernauwing, verbanning, 
verduistering, verlatenheid. In haar waakbewustzijn blijven gelukkig sporen achter van het 
‘heerlijke’ zielsbewustzijn, en dat veroorzaakt een diep gevoel van ‘gemis’. We zijn in deze 
verlaten staat ‘wezen’, schijnbaar overgeleverd aan de beperktheden van onze 
persoonlijkheid, los van ‘onze’ ruachziel, los van de Heilige. In dit gemis geven de 
genadevolle sporen ons echter óók de ‘zekerheid’ dat de hemelen voor ons ‘open’ zijn, open 
kunnen zijn, een heilige troost ook in onze meest vertwijfelde omstandigheden. Door die 
sporen richten wij ons juist in die omstandigheden smekend, boos, en/of deemoedig in gebed 
tot de Heilige: waar bent Gij, help mij, red mij!    
 
Door Zijn Hemelvaart laat de Heilige ons niet in de steek. Hij laat ons niet helemaal over aan 
onze eigen kracht en aan ons lot. Hij belooft dat het Pinksteren zal worden, en dat dan de 
Trooster, de Heilige Geest, de Shekinah over ons zal komen. Voor de Shekinah  moeten we 
ons openstellen, ons door Haar laten leiden. Dan kunnen we onze weg gaan en de Zoon, Jezus 
Christus navolgen. De ruachziel kan dan in ons geboren worden, en zich met Hem laten 
verbinden. Niet op eigen kracht, maar door de Geestkracht van de Heilige. We moeten wel 
meewerken. Er is een structuur in onze ziel nodig, een vat waar die Geestkracht als het ware 
kan inwonen. Dan komt de Shekinah die ‘over ’ ons is, ‘in’ ons. Er wordt van onze 
halsstarrige persoonlijkheid, ‘van nature’ gericht op alsmaar toenemend horizontaal 
zelfbewustzijn, bijna het onmogelijke gevraagd: een radicale omkering, een ‘duister’ en 
‘verticaal’ richten op de nu ‘onzichtbare’ Heilige. De diepe afgrond van Da’ath moet 
overbrugd worden.  Dat kan alleen gebeuren door de invloed van de Shekinah. In ‘blind’ 
geloof, ‘onlogisch’ vertrouwen, ‘angstige’ overgave en ‘deemoedige’ toewijding kan de 
Shekinah ‘in’ ons (niet door ons) het huis, een tempel bouwen waarin Zij kan inwonen. Mijn 
nefeshziel en ‘mijn’ ruachziel worden naar elkaar toe gebouwd en worden ‘één’. ‘Mijn’ 
innerlijke tempel is dan aanwezig, een volledig Boom, waarin Shekinah door de 
middenkolom beweegt, zo hemelen en aarden door dit dynamische ‘kanaal’ opnieuw 
verbindend. Dit levend kanaal is ‘mijn’ ruachziel, ‘mijn’ zielenkind dat ‘geboren’ wordt. Haar 
structuur weerspiegelt (als het goed is!) steeds zuiverder de structuur van de Hemelse Tempel. 
‘Mijn’ ziel ademt zo mee met de Shekinah, groeit, wordt ‘eigen’ en individualiseert meer en 
meer in de beweging van de goddelijke adem. ‘Mijn’ ziel aanschouwt de glans van de 
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Heerlijkheid de Heilige, ontvangt Zijn Licht, en geeft het ontvangene, lovend en dankbaar, via 
‘mijn’ transparante nefeshziel door aan de ontvangende Aarde. En omgekeerd wat de Aarde 
geeft, aanreikt, vraagt, haar maaltijd wordt omhoog geheven door ‘mijn’ ziel en op het 
offeraltaar in de Tempel, in het mystieke hart aangeboden aan de Heilige, lovend en prijzend. 
Een eeuwige beweging van ontvangen en geven, van dankbare dienstbaarheid. Een wenkend  
perspectief. Het ‘bij de Heilige zijn’ en  het ‘naar de Heilige gaan’, daarvan getuigt deze 
psalm. 
 
 
3. Structuur van de psalm 
 
In het eerste gedeelte van de psalm 27 (verzen 1 t/m 6) spreekt de psalmist over de Heilige, in 
een overstromende woordenvloed in een staat van dankende en lovende zekerheid.  
Het is de zekerheid van de ziel die heeft mogen participeren, die deelneemt aan de Hemelse 
Liturgie. Het is symbolisch de uitdrukking van de genadevolle ervaring van de periode tussen 
Pasen en Hemelvaart, zoals hiervoor gebrekkig toegelicht. Deze zekerheid is daar als ‘mijn’ 
ruachziel maar kan verblijven in het ‘huis van de Heer’(vers 4). Dat is  aanwezig zijn in de 
Hemelse Tempel. Deze zekerheid is de grondtoon van de hele psalm.  
 
In het tweede gedeelde (verzen 7 t/m 14) wordt rechtstreeks tot de Heilige gesproken. Maar 
de toon is radicaal anders: onzeker, smekend, angstig, hulp vragend. ‘Hoor mijn luide roep’, 
‘Verberg uw aangezicht niet voor mij’.  De nefeshziel is het meest bevreesd voor het donker 
van de Godverlatenheid en voor de afwijzing door de Heilige. ‘Verlaat mij niet’ is het gebed 
in de diepste kern van de eenzame ziel die hier gehoord wordt. Dat is symbolisch de 
wanhopige periode na Hemelvaart, die alleen door de komst van de Trooster, de Shekinah op 
Pinksteren ‘overwonnen’ kan worden. 
 
Twee spirituele gemoedstoestanden die in de ‘zoektocht’ naar de Heilige beide ervaren 
worden, eigenlijk elkaar impliceren. 
 ‘Mijn’ ruachziel weet zeker omdat ze daadwerkelijk ervaart. Maar dit weten dringt (veelal) 
niet door in het ‘lagere’ bewustzijn van de persoonlijkheid, de nefeshziel. Toch klinkt daar 
óók een weten, een ánder zeker weten.  ‘Mijn’ nefesh weet zich zeker los van haar bron en 
haar doel, weet zich onmachtig om zelf de verloren relatie terug te vinden en te herstellen. Er 
is ‘alleen’ dat vage spoor van herinnering aan de Aanwezigheid van de Heilige, maar het is 
niet de levende ervaring zélf. Het spoor is in Tiphereth, die ontvankelijk is voor deze stem van 
het geweten, en daarom intens verlangt om reikend over Da’ath heen weer ‘bekleed’ te mogen 
worden met het zielsbewustzijn van Kether, om zo het altaar in de Tempel te mogen naderen. 
Deze ervaringsherinnering diep in ons hart (Tiphereth) wordt ons gegeven. Ons smekend en 
reikend verlangen vindt dáár haar bron. 
. 
Het antwoord op deze ‘spannende’ situatie wordt in de psalm zelf gegeven.  
Het is actief zijn én passief zijn.  
Actief zijn: ‘ik zoek uw aangezicht’ (vers 8) en passief zijn: ‘Wacht in vertrouwen op de Heer’ 
(vers 14). Dit antwoord klinkt in het mystieke hart (vers 8) en wordt ‘ingeblazen’ door de 
Shekinah.  Zowel het verlangen als het antwoord komen dus van de Heilige zelf vandaan. 
In het tweede deel, waar tot de Heilige wordt gesproken, spreekt ook een verlangen naar een 
persoonlijke relatie met de Heilige. Een verlangen om in die relatie te mogen zijn en naar die 
relatie te mogen gaan. Vanuit de persoonlijkheid gezien, van beneden af, gaat het om het 
'zoeken van Gods aangezicht' (verzen 8 en 9). Vanuit de Heilige bezien, van boven af, gaat 
het erom - menselijk gezegd - dat Hij zijn aangezicht niet (volledig) bedekt voor ons.  
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De Shekinah verbindt ‘ons’ zoeken met God’s schenken. 
Staande in dit ‘spanningsveld’ en me in vrijheid actief en ontvankelijk open stellen voor de  
Shekina, dát is de bedoeling van ‘mijn’ leven hier op ‘onze’ Aarde, in Assiah. 

 
 

4. De verzen 
 
4.1 Verzen 1 tot en met 6  
 
Het eerste gedeelte is de ervaring van ‘mijn’ ziel die verblijft in de Tempel in de Hemel, in 
Yetsirah  samen met de medebroeders en zusters. Gezamenlijk in meditatief gebed, de Heilige 
lovend en dankend. Participerend aan het mystieke lichaam van de Heilige, verblijvend in de 
Voorhof, misschien soms in de Heilige Plaats van de Tempel. ‘Mijn’ ziel ervaart ‘van verre’ 
de  Glans van Zijn Heerlijkheid. In het ceremonieel ritueel wordt mij de genade gegeven om 
in de middenkolom van de Tempel, waar de Shekina aanwezig is, verheven te worden tot over 
mijn ‘normaal’ bewustzijn heen, tot in de Ruachziel van ‘mijn’ Ecclesia. In de viering wordt 
door de Heilige de middenkolom door de werelden (Assiah, Yetsirah, Briah) heen 
tegenwoordig gesteld via de Adept, dankzij de transparantie van de medebroeders en  
medezusters en daarin mag ik ‘meegevoerd’ worden. Zo ook - als het goed is - in andere 
vieringen, in het katholiek misritueel, waar de priester de rol van middelaar vervult. Soms, 
heel soms, mag dit ook tijdens de individuele meditatie beleefd worden, steeds in het besef dat 
mij dit geschonken wordt ‘van boven’ want ‘mijn’ middenkolom is ’in wording’. Maar de 
ervaring is daar, onuitwisbaar, zeker en vast, ‘mijn’ worden helpend. 

Vers 1 

Sterk in den HEERE  
 

1 Een psalm van David. De 
HEERE is mijn Licht en mijn 
Heil, voor wien zou ik vrezen? 
De HEERE is mijns levens 
kracht, voor wien zou ik 
vervaard zijn?  

Veilig in Gods hoede  
 
1 Van David.  
De HERE is mijn licht en mijn 
heil,  
voor wie zou ik vrezen?  
De HERE is mijns levens veste,  
voor wie zou ik vervaard zijn?  

Mijn licht, mijn heil – voor wie 
zou ik vrezen?  
1 Op naam van David.  
De HEER is mijn licht, mijn 
heil –  
voor wie zou ik vrezen?  
De HEER is mijn burcht, mijn 
behoud –  
voor wie zou ik beven?  

Toeven bij de Heilige, dát is de kern van ‘mijn’ zielsverlangen. De Heilige is mijn heil (mijn 
bestemming) én de Heilige is mijn licht (mijn ‘voedende’ gids). Dat verblijf is sterk als een 
veste, een burcht waar ‘mijn’ ziel veilig is en tot haar bestemming komt. De ruimte van ‘mijn’ 
ruachziel  heeft dan een zesvoudige structuur, uitdrukking en verbijzondering van de 
Goddelijke ruimte. Deze ervaring transcendeert al het vrezen, er is alleen liefde, harmonie, 
schoonheid, vrede. De wezenservaring in de Tempel is een ervaring van Volkomenheid, 
Vrede, Licht en Heerlijkheid. 

 

Vers 2 

2 Als de bozen, mijn 
tegenpartijen, en mijn vijanden 
tegen mij, tot mij naderden, 
om mijn vlees te eten, stieten 
zij zelven aan, en vielen.  

2 Toen boosdoeners op mij 
afkwamen  
om mijn vlees te eten  
– mijn tegenstanders en mijn 
vijanden –  
zijn zij zelf gestruikeld en 
gevallen.  

2 Toen bozen op mij af 
stormden  
om mij levend te verslinden,  
struikelden en vielen zij zelf,  
die vijanden en belagers.  
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In die transparante ruimte is er geen identificatie. Alleen gerichtheid op de Heilige, ontvangen 
en doorgeven. Bozen (klippoth, demonische krachten) die in de meditatieve ruimte 
binnendringen als gedachten, gevoelens, beelden , gewaarwordingen, die willen vegeteren 
(levenskracht willen ‘stelen’) of mij willen afleiden, zijn dán krachteloos. Zij verdwijnen , 
worden vernietigd, of worden in het licht van ‘mijn’ ruimte door de genade van de Heilige 
omgevormd, misschien bevrijd. Dat is heil (vers 1), doel van ‘mijn’ zijn.  

 
Vers 3. 

3 Ofschoon mij een leger 
belegerde, mijn hart zou niet 
vrezen; ofschoon een oorlog 
tegen mij opstond, zo vertrouw 
ik hierop.  

3 Al legert zich een leger tegen 
mij,  
mijn hart vreest niet;  
al verheft zich een krijg tegen 
mij,  
nochtans blijf ik vertrouwen.  

3 Al slaat een leger het beleg 
rond mij,  
mijn hart zal niet vrezen;  
al woedt een oorlog tegen mij,  
ik behoud mijn vertrouwen.  

 
In Tiphereth, het hart van de ruachziel, is geen vrees zoals die daar wel is in Tiphereth van de 
‘geïsoleerde’ nefeshziel (waar het tweede gedeelte van de psalm over gaat). Het vertrouwen 
waar hier over gesproken wordt verwijst naar Yesod, fundament van ‘mijn’ ziel. Dit 
fundament is daar dankzij de invloed van de Shekina en Zij is de goddelijke grond van dit 
vertrouwen. Een dankende vaststelling! 
 
Vers 4. 

4 Eén ding heb ik van den 
HEERE begeerd, dat zal ik 
zoeken: dat ik al de dagen 
mijns levens mocht wonen in 
het huis des HEEREN, om de 
liefelijkheid des HEEREN te 
aanschouwen, en te 
onderzoeken in Zijn tempel.  

 
4 Eén ding heb ik van de HERE 
gevraagd,  
dit zoek ik:  
te verblijven in het huis des 
HEREN  
al de dagen van mijn leven,  
om de liefelijkheid des HEREN 
te aanschouwen,  
en om te onderzoeken in zijn 
tempel.  

4 Want ik heb één verzoek aan 
de HEER,  
ik ken slechts één verlangen:  
wonen in het huis van de 
HEER,  
al de dagen van mijn leven,  
om te genieten van de pracht 
van de HEER,  
met vreugde zijn heiligdom in 
mij op te nemen.  

 
In dit prachtige vers (zie gezang 2, pag. 12) wordt de diepste wens van de ziel gehoord: te 
mogen blijven verblijven in de Tempel van de Heilige, in het Hemels Jeruzalem, om zélf 
Tempel voor de Heilige te mogen worden en zijn. Om daar waar Hij mij plaatst in de Tempel, 
de Heilige te mogen loven en aanbidden. Altijd en onophoudelijk, dankend en ontvangend. 
Wachtend, niet eisend, op het opengaan van de voorhang om zo veraf of  dichterbij een glans 
van de Heerlijkheid van de Heilige te mogen aanschouwen. ‘Kijkend’ en ‘ervarend’ met het 
hoogst mogelijke  bewustzijn van Tiphereth van ‘mijn’ ruachziel.  Deze Heerlijkheid is 
liefelijkheid. Groots én onbeschrijfelijk innig en intiem. De liefelijkheid  van de Heilige is 
daar in het huis van God, in de hemelse liturgie, maar ook in de liturgische vieringen 
‘beneden’. De liefelijkheid onderzoeken is haar intiem en innig koesteren in het heiligdom 
van ‘mijn’ mystieke hart, als een kostbare schat. 
 
Vers 5 

5 Want Hij versteekt mij in 
Zijn hut, ten dage des kwaads; 
Hij verbergt mij in het 
verborgene Zijner tent; Hij 
verhoogt mij op een rotssteen.  

5 Want Hij bergt mij in zijn hut  
ten dage des kwaads,  
Hij verbergt mij in het 
verborgene van zijn tent,  
Hij plaatst mij hoog op een 
rots.  

5 Op de dag van de grote 
gevaren  
zal Hij mij bergen onder zijn 
dak,  
mij diep in zijn tent verbergen  
en veilig op de rots laten staan.  
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Mijn zijn in Assiah wordt belaagd door het Kwaad, dat echter juist daar in Assiah omgevormd 
en verhoogd kan worden. Maar dan moeten ik (nefeshziel) en ‘mijn’ ruachziel zich niet 
vereenzelvigen met wat Assiah biedt aan verleidingen, aan aardse zegeningen. We mogen, 
móeten Assiah ‘eten’ maar met volledige toewijding aan de Heilige. Dit ‘eten’ is verbinden. 
Hoe de maaltijd wordt verteerd laten we aan de Heilige over. In die dienstbare toewijding is 
‘mijn’ ziel veilig in Yetsirah, in de tent, de Tempel van de Heilige. Hij beschermt en bewaakt. 
Deze  Tempel in Yetsirah is als een hoge rots onbereikbaar voor infecterende invloeden van 
vanonder komend, van het Kwaad, in Assiah en vanuit de werelden daaronder. 
 
Vers 6 

6 Ook nu zal mijn hoofd 
verhoogd worden boven mijn 
vijanden, die rondom mij zijn, 
en ik zal in Zijn tent offeranden 
des geklanks offeren; ik zal 
zingen, ja, psalmzingen den 
HEERE.  

6 En nu heft mijn hoofd zich op  
boven mijn vijanden rondom 
mij;  
daarom wil ik in zijn tent 
offeren offers met geschal,  
ik wil zingen, ja psalmzingen 
de HERE.  

6 Met kop en schouders steek 
ik uit  
boven al mijn vijanden rondom 
mij.  
Ik zal offers brengen in de tent 
van de HEER,  
offers onder bazuingeschal.  
Ik zal musiceren en zingen 
voor de HEER.  

 
‘Normaliter’ zit mijn ‘hoofd’, de hoogste staat van mijn bewustzijn in Tiphereth van mijn  
nefeshziel. Zelfbewust, voornamelijk mentaal van aard, met kennis, óók spirituele kennis, ‘in’ 
het hoofd. “Mijn hoofd zal verhoogd worden boven mijn vijanden’ wijst op een fundamentele 
niveauverhoging van bewustzijn, de bewustzijnssprong van hoofd naar hart, naar Thiphereth 
van ‘mijn’ ruachziel. De kern van mijn bewustzijn wordt verhoogd over de afgrond Da’ath 
van de nefeshziel heen.  Niet door toedoen van eigen inspanningen, maar door genade, door 
de invloed van de Shekina. Misschien dat ik wel door gebed, oefening, meditatie 
voorwaardelijk heb bijgedragen. Ik zoek actief het aangezicht van de Heilige (vers 7), maar 
de Heilige vindt Zijn gezicht voor mij. Hij wendt zich naar mij, Hij laat zich zo in mijn hart 
vinden.  
Dit verhoogde bewustzijn komt overeen met het zielsbewustzijn van Kether van de 
persoonlijkheid, het bewustzijn van de aanwezigheid van de Heilige, overal. Kether is de 
bovenste sefirah  van de nefeshboom, vormt daarvan het hoofd, de kruin. Dit hoofd reikt tot in 
Tiphereth van ‘mijn’ ruachziel. In deze bewustzijnstaat ben ik veilig voor alle vijanden, de 
bedreigingen die op mij afkomen in Assiah. De obstakels en de doornen kunnen mij daar in 
Yetsirah niet verwonden. Nefeshziel en ruachziel zijn dan verbonden door één middenkolom. 
Hoofd in Yetsirah en voeten in Assiah, de voorwaarde om brug te zijn. ‘Mijn’ ruachziel 
ademt  van de Heilige naar ‘mij’ en van ‘mij’ naar de Heilige. Dat is danken en offeren. In die 
sterkte (vers 1), daar in het aangezicht van de Heilige is de wens om gezuiverd te worden in 
het waterbekken en om te offeren op het brandofferaltaar. En voor Zijn gaven wordt gedankt 
met lofzang. Deze ‘objectieve’, reine lofzang vindt zijn bron in het topje van ‘mijn’ ruachziel 
(Binah). Als op het meest genadevolle moment een schijnsel van de Heerlijkheid in het 
Heilige der Heilige (de hogere hemel in de wereld van Briah) geschouwd mag worden, dan 
kán er alleen maar gezongen worden, niet door ons zelf, door mij. Het is het Zingen zélf in 
ons en door ons heen. Geburah zingt. 
 
4.2  Verzen 7 tot en met 14 
(zie ook figuur 2, pag.14) 
Maar ‘ik’ heb zelf geen volledige boomstructuur, ben geen kanaal waardoor hemelen en 
aarden verbonden worden. Dat is ‘pijnlijk’ duidelijk als je op jezelf wordt ‘teruggeworpen’, 
op je persoonlijk zijn en handelen in Assiah. Buiten de Tempel toevend ‘verdampt’ de in 
genade aangebrachte middenkolom. De groei van ‘mijn’ ruachziel stagneert, dreigt 
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integendeel te verschrompelen. Ze ontbeert voedsel, evenals de hunkerende nefeshziel zelf. 
Dat roept  ‘gevoelens’ op van verlatenheid, onrust, gemis. In die gevoelens roept eigenlijk 
‘mijn’ ruachziel die geboren wil worden, wil groeien, die om verbinding smeekt. Mijn 
nefeshziel en ‘mijn’ ruachziel zijn beide ónaf, en daarom is er die onrustbrengende scheiding. 
In dit tweede deel van de psalm wordt ‘vanuit beneden’ vanuit dit besef van ‘tekort’, van 
verbannen zijn de Heilige aangeroepen, smekend en vragend.  Het is de heel persoonlijke 
uiting van de heilige onrust die uit de diepte van de ziel opstijgt. Het is de Shekinah die dit 
aanroepen van de Heilige ‘heiligt’. Het is óók Haar smeken en Haar lijden. Zij zoekt 
‘inwoning’ en vindt ‘in mij’ geen huis. 
Dit tweede deel van de psalm probeer ik te verhelderen vanuit de symboliek van de 
Bruidsmystiek, daarbij uitgaande van de algemene Boom des Levens. De bomen van de mens, 
van de zielen van de mens, corresponderen met de vier kosmische werelden in die zin dat van 
elke boom ‘in’ de mens een directe verbinding is naar de realiteit van de corresponderende 
wereld. In deze psalm horen we de ‘lagere’ zielen van de mens, de nefesh  en de ruach . Deze  
houden verband met  Assiah en Yetsirah. De Bruid, de Dochter is Malkuth (Assiah) die 
hunkert naar haar Bruidegom, de Zoon, het Kleine Gelaat (Yetsirah). In deze algemene Boom 
bestaat Yetsirah uit de zes sefiroth ‘boven’Malkuth met als centrum Tiphereth. Zoals de Bruid 
verlangt naar de Bruidegom, zo verlangt de Bruidegom naar de Bruid. Het zijn twee kanten 
van hetzelfde grondverlangen. Dit verlangen drukt zich uit in de naar verbinding zoekende 
zielen van nefesh en ruach.  
’Boven’ het Kleine Gelaat bevinden zich Moeder, Aima (Binah) en Vader, Abba (Chockmah). 
Uit hún vereniging, het huwelijk in de allerhoogste hemel komt de vrucht van Zoon en 
Dochter voort als schepping. De Zoon weerspiegelt de Vader in de ‘lagere’ wereld van 
Yetsirah; de Dochter de Moeder in de wereld van Assiah. De schepping houdt stand, komt tot 
voltooiing als Bruid en Bruidegom zich verenigen in het huwelijk, en zo zelf vrucht dragen. 
Zo niet dat gaat de schepping ten onder, en ook het huwelijk tussen Vader en Moeder. Die 
allerhoogste conjunctie hangt af van het elkaar naderbij komen van de Bruidegom en de 
Bruid, van de Zoon en de Dochter. Zo belangrijk is dus het ‘lager’ huwelijk ‘in’ons. 
Dit huwelijk is een belangrijke fase in het proces naar volledige Kennis door Eenwording. 
daarin ‘spelen’ ook de hogere zielen, met name de neshamah,  een belangrijke rol. In deze 
Kennis door Eenwording komen de ‘lagere werelden’, Bruid en Bruidegom, Dochter en Zoon, 
nefeshziel en ruachziel tot aanzijn in Da’ath. Vader en Moeder, dán naar elkaar toegewend 
vormen een transparante spiegel waarin Het Grote Gelaat (Kether) en het ‘opgeheven’ Kleine 
Gelaat (IK als Beeld en Gelijkenis van de Heilige) elkaar aanzien, als in een IK - GIJ relatie. 
IK aanschouw de Heilige en de Heilige ziet Zichzelf in Mij op unieke wijze. Deze IK ben ik 
niet! De uniciteit van deze persoonlijke Godsrelatie is wél ook aan mij, aan mijn leven 
ontleend. 
 
De Bruid, de nefeshziel ervaart zich alleen en verlaten in Malkuth, in Assiah. Omgeven door 
‘vijanden’, de klippoth  en allerlei andere krachten, die aan haar trekken, haar verleiden, haar 
haar bestemming willen doen vergeten. Zij trachten haar ‘goed’ te doen voelen, oppervlakkig, 
subjectief en verdovend, ze willen haar zo doen afwenden van de Heilige. Haar zicht op het 
kleine Gelaat is verduisterd, de Bruidegom is ver weg, is er niet! Ze is zwak, voelt de 
dreiging, het vallen. Steeds dichterbij komt de dreiging, zo donker, zo negatief.  Maar er is  
‘vage’ onrust, een positieve kracht! Dat onrustgevoel is de heilige onrust die haar net 
voldoende kracht geeft om trouw te blijven, te bidden, te hopen, zich moeizaam een beetje te 
blijven richten op de Heilige. Het is haar wens om als verloofde toch trouw te zijn, ondanks 
de vele misstappen, de uitzichtloosheid. 
Haar Bruidegom kan niet naderbij komen, kan zich niet tonen hoe verlangend Hij ook is. Hij, 
de ruachziel,  verschrompelt door de scheiding, ontbeert ‘voedsel’, kan niet geboren worden, 
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niet groeien tot een ware bruidegom. De levende structuren van beide zielen zijn vervormd, 
niet zuiver, en ónaf. Bruid en Bruidegom reageren, veelal onbewust, op elkaar en op 
invloeden die ‘van binnen uit’ en ‘van buitenaf’ komen.  
De beweging van de Goddelijke adem stokt grotendeels in Malkuth (Dochter, Bruid), wordt 
daar weggezogen door parasitaire krachten. De gegeven adem wordt nauwelijks 
teruggegeven, wordt ‘vervuild’ teruggegeven. De ruachziel, de Bruidegom krijgt zo een 
‘vervormd’ kleed, ongeschikt als huwelijkskleed. En toch het is deze ziel, zo nauw verbonden 
met de Shekinah, die de heilige onrust voedt bij de Bruid zonder dat zij de bron ervan beseft.  
Die onrust houdt de herinnering aan Heilige levend, hoe vaag ook. Het is de stem van het 
geweten.  
Het gaat erom dat de Bruid naar deze stem luistert en bidt dat haar kleed (de Tzelem) gereed 
gemaakt wordt voor het huwelijk (wat het haar ook kost), zoals ook de Bruidegom bidt dat 
zijn kleed (de Demuth) mag worden geweven en gezuiverd (wat het hem ook kost).  
En deze bereidheid om zich gereed te laten maken voor het huwelijk, om zorg te willen 
dragen voor ‘haar’ ruachziel, om genade en kracht te vragen voor haar eigen innerlijke groei, 
dát is de strekking van de smekende woorden van de Bruid in dit tweede deel van de psalm. 
 
Vers 7 

7 Hoor, HEERE! mijn stem, 
als ik roep; en wees mij 
genadig, en antwoord mij.  

7 Hoor, HERE, hoe ik luide 
roep,  
wees mij genadig en antwoord 
mij.  

7 Hoor, HEER, hoe hard ik 
roep.  
Ontferm u en geef mij 
antwoord.  

 
En in dit bidden, tussen de stekels en de doornen van Malkuth, is er steeds maar één vraag: 
‘Heilige antwoordt mij, ik kan het niet zelf’. In een gesteldheid van deemoedige erkenning dat 
ik, Bruid in Assiah, zelfs met mijn zogenaamd ‘verlicht’ zelfbewustzijn, met mijn mentale 
zelfkennis, met mijn ‘eruditie’, zelfs met al mijn geestelijke meditaties en spirituele 
oefeningen, en mijn ‘hoger’ weten tóch zo ‘klein’ ben en onmachtig. Dáár klinkt in overgave 
‘help mij en antwoord mij’. Het is niet alleen eigen bekommernis dat wordt uitgeschreid, maar 
de bekommernis om ‘haar’ ruachziel.  Haar zielenkind die van haar afhankelijk is, en haar 
beoogde Bruidegom is. In de bruidsmystiek is het de Bruid die intens wacht op de Bruidegom, 
maar alleen moet wachten tot dat Hij komt, kan komen. En dit blijven wachten in overgave, in 
intieme zorg en in liefde, hoe lang het ook duurt, dát wordt van haar gevraagd. Een bijna 
onmogelijke opdracht. En dat gaat gepaard met lijden, met opofferen, gaande door processen 
van innerlijke zuivering, waardoor haar bruidskleed geweven wordt en uiteindelijk 
aangetrokken kan worden. Dit alles wordt niet alléén gedragen en doorstaan, maar het is de 
Shekina die dit lijden mede omvat en tot vrucht wil brengen. 
 
Vers 8 

8 Mijn hart zegt tot U: Gij 
zegt: Zoekt Mijn aangezicht; ik 
zoek Uw aangezicht, o HEERE!  

8 Van Uwentwege zegt mijn 
hart:  
Zoekt mijn aangezicht.  
Ik zoek uw aangezicht, HERE.  

8 Tot U zegt mijn hart: ‘Ik 
zocht uw gelaat.’  
Uw gelaat blijf ik zoeken,  

 
En in het diepst van het mystieke hart, heel zacht in de stilte van een meditatie of plotseling 
zomaar op een stil moment, komt het antwoord: Ga en zoek mijn aangezicht. Dat aangezicht 
is een uitdrukking van Gelaat van de Zoon, van de Bruidegom, het Kleine Gelaat. En 
uiteindelijk als de omvorming naar Beeld en gelijkenis van de Heilige volledig is, ook van het  
Grote Gelaat. In het Kleine Gelaat kan de Heilige zich als Bruidegom uitdrukken in de wereld 
van Yetsirah, precies zoals bedoeld voor mij. Maar dan moet ‘mijn’ ruachziel groeien, een 
zuivere structuur (kleed) verinnerlijken die correspondeert met de hemelse structuur. Het gaat 
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om een innerlijke tempel die uitdrukking is van de Goddelijke Tempel. Dáárop moet ik, 
Bruid, me richten. Het is het gaan van de weg, de ‘opgang’ vanuit Tiphereth van Malkuth 
door Da’áth heen naar Tiphereth in Yetsirah. Dan ben ik als Bruid toegerust en gekleed om 
‘mijn’ Ruach als Bruidegom in het gelaat te zien en me met hem te verenigen. Bruid en 
Bruidegom ineen, Nefeshziel  en Ruachziel verenigt in één adembeweging, in wederzijds 
(door)geven en nemen. Een ruimte waarin het Goddelijke Licht ongehinderd ademt en 
heilzaam is. Het is een hemels huwelijk dat bijdraagt aan het Kosmisch Huwelijk, en is een 
‘stap’ naar een unieke, persoonlijke IK - GIJ relatie. 
De geestelijke kracht die ons in ons hart aanspoort Zijn aangezicht te zoeken, is geen eigen 
verdienste maar komt van de inspiratie van de Shekinah, van de Heilige Geest. 
 
Vers 9 

9 Verberg Uw aangezicht 
niet voor mij, keer Uw knecht 
niet af in toorn; Gij zijt mijn 
Hulp geweest, begeef mij niet, 
en verlaat mij niet, o God mijns 
heils!  

9 Verberg uw aangezicht niet 
voor mij,  
wijs uw knecht niet af in toorn,  
Gij waart mijn hulp;  
verwerp mij niet en verlaat mij 
niet,  
o God mijns heils.  

9 verberg uw gelaat niet voor 
mij.  
Wees niet woedend, wijs uw 
dienstknecht niet af.  
U bent mijn helper, verstoot 
mij niet;  
laat mij niet in de steek, God, 
mijn heil.  

Het is een moeilijke, lange weg met veel hindernissen, valkuilen, verwarringen. Een weg die 
steeds weer gegaan moet worden, steeds als ik bijna onvermijdelijk toch (terug)val. De 
‘vijanden’ liggen overal en op allerlei (slinkse) manieren op de loer om de zich zuiverende en 
tooiende Bruid af te leiden, te brengen op zijpaden, te verleiden. Dat is zo bekend, dat vallen 
en weer opstaan, vallen en wéér, wéér opstaan, jarenlang, eindeloos. Kun je zo trouw blijven? 
Kun je zo geloven, mag je zo hopen? En in dat proces van zich richten op het Aangezicht van 
de Heilige maak je ook fouten die je aan te rekenen zijn.  Je bent óók gemakzuchtig, je bent 
óók (onnodig) zwak, je bent óók (bewust) ontrouw. Daarom klinkt dit gebed: ‘verwerp mij 
niet en verlaat mij niet, o God mijn heils’ Als de Heilige zich terugtrekt, als de Heilige ´mijn´ 
ruach laat verdorren, ‘mijn’ zielenkind en Bruidegom, Zijn genade terugtrekt vanwege mijn 
bewuste zonden, áls Hij recht (Geburah) laat gelden boven Genade (Chesed), dan is ´mijn´ 
leven verloren. Ik ‘weet’ dat de Heilige genadig is, maar ik weet ook dat mijn weten zo 
twijfelachtig is en mijn tekortkomingen zo groot. Mijn geloof is zwak. Genade is echt een 
genade en geen vanzelfsprekendheid, daarom bid ik daarvoor, vraag ik als Bruid uit berouw 
vergiffenis voor mijn zorgeloosheid. Ik bid voor de aanwezigheid en de werkzaamheid van de 
Shekinah. Zonder die genade, als de Heilige Zijn Aangezicht afwent, ben ik op een 
doodlopende weg. Zonder God’s heil, zonder Zijn hulp en vergeving zijn Bruid en 
‘Kindbruidegom’ hopeloos verloren.  
 
Vers 10 

10 Want mijn vader en mijn 
moeder hebben mij verlaten, 
maar de HEERE zal mij 
aannemen.  

10 Al hebben mijn vader en 
moeder mij verlaten,  
toch neemt de HERE mij aan.  

10 Als vader en moeder mij 
verlaten,  
haalt de HEER mij in huis.  

 
De zorgzame bescherming van de biologische vader en moeder in Assiah is per definitie 
beperkt. Die bescherming  houdt in ieder geval op bij de dood van de ouders, meestal eerder. 
Maar over die bescherming gaat het niet in dit vers.  Hier worden de ‘grote’ Vader 
(Chockmah) en ‘grote’Moeder (Binah) bedoeld. Zij zijn zo ver weg, door de grote afgrond 
(Da’ath) gescheiden van Dochter (Malkuth) én Zoon (Tiphereth). De Zoon of Bruidegom en 
de Dochter of Bruid  zijn de vruchten van de vereniging van Vader (Chockmah) en Moeder 
(Binah), zijn uitdrukkingen van beiden op een ‘lager’ niveau. Zijn scheppingen van de actieve 
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en passieve Scheppingskrachten.  Dat allerhoogste huwelijk tussen Vader en Moeder is 
vruchtbaar als hun vruchten ook vruchtbaar worden en zijn, als het huwelijk tussen Bruid en 
Bruidegom daar is. Dan kunnen Vader en Moeder elkaar aanzien, in plaats van symbolisch 
met de ruggen naar elkaar te staan. Zonder het ‘lager’huwelijk dreigt kosmische 
onvruchtbaarheid, dreigt de schepping geen stand te houden. De groei van kosmische 
harmonie hangt dus mede af van ‘mijn’ huwelijk, van de vereniging van ‘mijn’ nefesh en mijn 
‘ruach’, van volwaardige zielen die brug, kanaal kunnen zijn tussen hemelen en aarden. Het is 
een wederzijds elkaar ‘bevruchtend’ en pulserend proces. ‘Beneden’ kan ontvangen als 
‘boven’ geeft’, boven’ kan geven als van ‘beneden’ wordt (terug) ontvangen.   
En zelfs als dit proces stagneert, ook dan beschermt de Heilige mij als Zijn kind: “toch neemt 
de Heilige mij aan”  De Liefde van de Heilige omvat dit alles, is eindeloos en grenzeloos. 
Dit is een bijna wetend gebed, ingegeven door de Shekinah die de genade van de Heilige is.   
 
Verzen 11 en 12 

11 HEERE! leer mij Uw weg, 
en leid mij in het rechte pad, 
om mijner verspieders wil.  

11 Onderwijs mij, HERE, uw 
weg  
en leid mij op een effen pad  
om mijner belagers wil;  

11 HEER, leer mij omgaan 
met U,  
leid mij langs effen wegen, 
tegen mijn vijanden in.  

12 Geef mij niet over in de 
begeerte mijner 
tegenpartijders; want valse 
getuigen zijn tegen mij 
opgestaan, mitsgaders die 
wrevel uitblaast.  

12 geef mij niet prijs aan de 
lust van mijn tegenstanders,  
want valse getuigen staan 
tegen mij op,  
en hij die geweld blaast.  

12 HEER, lever mij niet uit  
aan mijn wraakzuchtige 
vijanden.  
Valse getuigen staan tegen mij 
op  
en zieden van woede en 
geweld.  

 
Mijn weg naar de Bruidegom gaat door moeilijke en onbegaanbare ‘gebieden’, vol gevaren. 
En ik ervaar steeds opnieuw dat ik zonder leiding en sturing van de Heilige, zonder de 
werkzaamheid van de Shekinah,  reddeloos overgeleverd ben aan de Klippoth en demonische 
krachten. Daarom bid ik, met zovele anderen door alle tijden heen, het altijd terugkomend 
gebed om God’s genadevolle hand: Heer, ontfermt U over mij! 
 
Vers 13 

13 Zo ik niet had geloofd, 
dat ik het goede des HEEREN 
zou zien in het land der 
levenden, ik ware vergaan.  

13 O, als ik niet had geloofd 
des HEREN goedheid te zullen 
zien  
in het land der levenden!  

13 Wie zou ik zijn als ik er niet 
op had vertrouwd  
de goedheid van de HEER te 
genieten in dit land van de 
levenden?  

 
Het bewustzijn van de persoonlijkheid ziet met haar rationele ogen alleen dood en 
vergankelijkheid. En toch kon ik geloven, tegen alle Assiah-logica in, in een eeuwig leven, in 
een land der levenden, in een hemels Jeruzalem, in mijn gaan naar de Bruidegom. Ondanks 
alle moeilijkheden, het verdriet, het vallen, het lijden dank ik dat mij de heilige onrust is 
gegeven. Door die genade kan ik geloven, wil ik ondanks alles zoeken, blijven zoeken naar 
het Aangezicht van de Heilige, bereid ik me voor op ‘mijn’ hemels huwelijk, op het eeuwig 
leven. Niet voor mij zelf, maar voor ‘mijn’ ziel, voor de Heilige. 
 
Vers 14 

14 Wacht op den HEERE, zijt 
sterk, en Hij zal uw hart 
versterken, ja, wacht op den 
HEERE.  

14 Wacht op de HERE, wees 
sterk,  
uw hart zij onversaagd; ja 
wacht op de HERE.  

14 Wacht in vertrouwen op de 
HEER met een dapper, 
standvastig gemoed;  
wacht in vertrouwen op de 
HEER.  
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De psalm eindigt met het tweede antwoord dat de Heilige geeft op de wanhopige vraag: 
‘antwoord mij’. Wachten in sterkte en dapperheid, dát wordt, naast het zoeken van God’s 
Aangezicht, van mij gevraagd. Ontvankelijk wachten op de Heilige, op de bruidegom, wordt 
hier synoniem gesteld aan dapper en standvastig zijn. Er is sterk geloof en heldenmoed nodig 
om op Hem te blijven wachten, wanneer je in wanhoop die neiging hebt om al het mogelijke te 
doen om hier in Assiah stand te houden, als je geen uitweg ziet, als die demonische twijfel en 
verleiding genadeloos toehapt. Het geloof in het Huwelijk, in de Heilige wordt voortdurend, 
lijkt het, beproefd. In die beproevingen tóch altijd waakzaam wachtend te zijn, dat is God’s 
antwoord. 
Je bidt om bevrijd te worden, verlost te worden van kleine en grote beproevingen, toch gaat het 
daar uiteindelijk niet om. ‘Wacht’ op Mij zegt de Heilige, blijf ruimte om Mij op Mijn tijdstip 
te kunnen ontvangen, bereid je voor op Mijn Aanwezigheid. Wachten is niet uitzien naar wat ik 
wil ontvangen, maar naar wat mij gegeven wordt. 
Dat is overgave. 
 
 
 
 
Paul Horbach, augustus 2009 
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