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Psalm 42 en 43 

Een meditatieve beschouwing     Paul Horbach, 29 maart 2009 

Psalm 42  
Voor de koorleider. Een leerdicht van de Korachieten. 
1 Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,  
 zo smacht mijn ziel naar U, o God. 
2 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God;  
 wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? 
3 Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht,  
 daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God? 
4 Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten:  
 hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uit schreed naar Gods huis,  
 bij jubelklank en lofgezang; een feestvierende menigte. 
5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij?  
 Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God! 
6 Mijn ziel buigt zich neder in mij,  
 daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen, uit het klein 
 gebergte. 
7 Watervloed roept tot watervloed bij het gebruis uwer stromen;  
 al uw baren en golven slaan over mij heen. 
8 Des daags zal de Heer zijn goedertierenheid gebieden,  
 en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens. 
9 Ik wil tot God, mijn rots, zeggen: Waarom vergeet Gij mij?  
 Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? 
10 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders,  
 doordat zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? 
11 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij?  
 Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!  
 
Psalm 43 
1 Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht;   
 doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. 
2 Want Gij zijt de God mijner toevlucht; waarom verstoot Gij mij?  
 Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? 
3 Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden,  
 mij brengen naar uw heilige bergen naar uw woningen, 
4 zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde,  
 en U love met de citer, o God, mijn God! 
5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij?  
 Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!   
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De Psalm is gedicht voor de Korachieten.  
De Korachieten zijn Levieten en nakomelingen van Korach. We weten uit de bijbel dat 
Levieten de taak hebben het huis van God, de Tempel te bewaken. Behalve dat is hun taak te 
zingen tot Gods eer en glorie. De Heilige was "de God van hun jubelende vreugde" (43.4). 
Dus de bewaking van en de zang in Tempel, in het hemels Jerusalem. Dat is het wezen van 
hun zijn! 
 
In deze twee psalmen spreekt daarom de leviet in mij als een ik. Een ‘ik’ uit de vele’ ikken’ 
die als een complex geheel, als een volk Israël, deel uitmaakt van mijn persoonlijkheid, dus 
van Paul. Het is een aspect in mij dat dus verbinding kan hebben met de Levieten in de 
Tempel.  
De Tempel is in de diepste kern van ‘mijn’ ziel. Diep in mijn hart waar de symbolische 
Tempel is, is de intieme plaats waar de Heilige kan verschijnen in het Heiligste van het 
Heilige. Op het altaar, op de troon. Deze Tempel is in ons bestaan in Assiah verborgen en 
onzichtbaar, maar toch aanwezig in de eeuwigheid, in het hemels Jerusalem op de ‘grens’ van 
Yetsirah en Briah. Deze tijdloze Tempel spreidt zich in mijn horizontaal leven uit in een 
veelheid, in de onophoudelijke stroom van de opeenvolgende tijdsmomenten, steeds weer in 
een ‘nieuw’ nu, in de zichtbaarheid van de ‘openbare’ ruimte.  
In deze eeuwige Tempel zingen de Levieten, celebreren de Priesters, ontmoet de Hogepriester 
op het allerheiligste ‘moment’ de Heilige van gelaat tot Gelaat, wordt de onuitsprekelijke 
Naam die alles omvat ‘gehoord’. Alle werelden en de hele schepping offeren daar in 
harmonieuze vreugde álles aan de Heilige, begeleid door zang en citerspel van de Levieten. 
(42.4).   Die tempel, dat heilige  ‘gebeuren’,  kán de grondslag voor mijn gaande leven zijn. 
Als er maar verbinding is, en innerlijke gerichtheid op die kern. Mijn leven kan dan deze 
onzichtbare Tempel hier in de tijd meer of minder weerspiegelen. In mijn leven kan zo de 
tempel ook híer worden, meegedragen worden, uitdrukking krijgen  
 
“Mijn’ ziel beleef ik zo als een ‘grensruimte’ waarin de eeuwige Tempel en het ‘gaande’ 
leven elkaar raken.  Overheerst  ruimte en openheid, dan is er verbinding, en wordt mijn leven 
híer geleid door de Tempel dáár. Maar als de grens domineert dan is er juist gescheidenheid, 
een kloof tussen ‘daar’ en ‘hier’. ‘Mijn’ ziel is waarlijk een innerlijkheid die kan verruimen en 
verschrompelen. Een innerlijkheid die een unieke naam heeft door de Heilige gedacht en die 
ik ‘moet’ heiligen. Een innerlijkheid, Gideon, die aandacht vraagt en zorg behoeft. Een 
zielenkind groter dan ‘ik’ maar tevens zo afhankelijk van mij. Hier ligt mijn vrijheid: 
dienstbaar zijn aan heiligen of niet. 
 
De ‘leviet-ik’ is in mij - denk ik – nadrukkelijk aanwezig. Heeft mijn ‘onbegrijpelijk’ 
verlangen om vooral liturgisch en dienstbaar te zingen in die ‘lege’ kerken met de ‘grijze’ 
kerkgangers hier niet mee te maken? Is dat niet de leviet in mij? Het liturgisch ritueel is  
immers een uitdrukking van het heilig ritueel in de Tempel van de eeuwigheid. En worden in 
de koorzangers niet de Levieten tegenwoordig gesteld? Zij vervullen – als het ‘goed’ is - 
symbolisch de rol van Levieten in de Tempel. Heel soms zijn de zangers híer de levieten – 
even - écht, als het heilige gregoriaanse gezang door hen heen zingt, als door een 
blaasinstrument. 
 
In psalmverzen hoor ‘ik’ de leviet uit mijn aardse naam. En deze leviet ervaart om welke 
reden dan ook de verbinding met de Leviet in de eeuwige Tempel niet (meer). Komt nogal 
veel voor! Steeds worden de verbindingen met de hemelse kern door mijn zwakke menselijk 
doen en laten verduisterd. Onvermijdelijk omdat we mensen zijn. Het is zo pijnlijk bekend. 
We ‘vallen’ altijd, vergeten datgene wat ons ten diepste leidt en gaan onze ‘eigen’ 
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egocentrische weg.  Maar ons is – God zij dank!-  de genade gegeven om ook ‘zelf’ weer op 
te staan. Het wíllen opstaan doet de ziel al oplichten, voedt haar. 
 
Maar in de psalm is er sprake van een intense duisternis, een paradoxale crisis waarin geloof 
en eigen ratio tegelijkertijd en tegengesteld trekken. Er wordt een onoverbrugbare  afstand 
ervaren tussen de ‘uiterlijke’ leviet en de ‘innerlijke’ Leviet. Kan ik mijn geloof begrijpen? Is 
alles wel zo als ik ‘weet’?  En die kloof is al zo lang daar, wanneer houdt dat eens op? Oh, zo 
pijnlijk! Dat wordt uitgedrukt door de woestijn en hunkeren naar water om de geestelijke 
dorst te mogen lessen (42.1, 42,2). Het is het gevoel van verbannen zijn, niet thuis zijn, 
doelloos gaan door tijd en ruimte zonder richting. De leiding vanuit de eeuwige grondslag, 
door het gebeuren in de Tempel wordt niet gevoeld. Alles lijkt wel godverlaten. Hij is ver van 
huis is, ver van zijn volk, weg van de stam van de Levieten. Uiterlijk is hij niet alleen, velen 
anderen zijn daar, die hem bespotten ‘waar is jouw God?’. Zij hebben het best ‘goed’ en in 
plaats van God, aanbidden zij op allerlei manieren het gouden kalf, en niet zonder succes. 
Gezondheid, aanzien, macht, verstrooiing, vertier, welvaart. Voor hen is de woestijn juist 
aantrekkelijk, zij ervaren de dorheid en doelloosheid niet, voelen zich er thuis door hun 
roesschenkende activiteiten en zintuiglijke genietingen. Voor hen is er water genoeg, aards 
water. Zij dorsten niet, maar verdrinken bijna in een waterovervloed. Verdrinken in het water 
van de tijdstroom. Zij zingen uit volle borst hun luide liederen van eigen vreugde en van eigen 
sentimentaliteit, liederen uitsluitend ter verdoving en ter verpozing. 
 
Maar de psalmist, de leviet kan zich daaraan niet overgeven, ondanks alle verleidingen en 
ondanks dat die anderen aan hem trekken om toch mee te doen, en zijn onzichtbare God (waar 
is die dan?, Bestaat die wel? Helpt die jou dan?)  te loochenen. Maar hij kán de Heilige niet 
loochenen. De herinnering aan zijn oorsprong, zijn ‘irrationeel’ wéten, zijn geloof en trouw, 
houden hem van die horizontale dwaalweg af. Deze herinnering is de ‘inwerking’ van de 
eeuwige Tempel op de benarde staat waarin de leviet zich bevindt. Een genadevolle 
inwerking die hem, zonder dat hij zich daarvan bewust is, tóch leidt in deze moeilijke, 
‘levensbedreigende’ omstandigheden.. Hij verlangt zo naar de hemelse Leviet, naar de 
verbinding met de Tempel. Hij kán niet anders dan zo verlangen, omdat die verbinding 
immers de zin van zijn leven ‘hier’ is. Hij verlangt naar water, hemels water. Dat leven geeft 
aan ‘zijn’ ziel en daarmee verbinding en eenheid brengt tussen ‘hier’ en ‘daar’. 
 
De Psalmen 42 en 43 horen bijeen. Het lijkt alsof Psalm 43 een aanhangsel van of vervolg op 
Psalm 42 is.  
Opmerkelijk is het om te zien, dat één vers drie keer voorkomt:  
"Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God , want ik zal Hem 
nog loven, mijn Verlosser en mijn God!" (42,5; 42,11; 43:5)  
Het is een inwendig gesprek met zichzelf, met de ziel. Een refrein die als een rode draad door 
de twee psalmen loopt.  
 
(42.1) Het vrouwelijk hert, de hinde is een beeld van de mens, die in nood is. Zo voelt de 
leviet zich. Niet alleen fysieke en psychologische noden en verdriet, maar toch vooral in 
geestelijke en spirituele zin.  
De hinde, sierlijk, puur en elegant, snel, zorgzaam voor haar jong, maar ook zo kwetsbaar als 
de buitenwereld op haar jaagt.. Ook als het uiterlijk schijnbaar goed gaat, als alles er mooi 
uitziet, kan spirituele nood opeens en intens in het hart aanwezig zijn. Deze mens-in-nood is 
de mens in de ballingschap, die gelooft én ‘ingedroogd’ schreeuwt om Gods hulp en troost. 
Hierin toont zich de intense diepte van het verlangen naar de Heilige. Er wordt in deze 
Psalmen veel gezegd over de Heilige en Zijn Tempel: Gods aangezicht (42:3), Gods huis 
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(42:5), Gods goedheid (42:9), Gods toevluchtsoord voor ons (43:2), Gods licht en waarheid 
(43:3), Gods heilige berg (43:3), Gods woningen (43:3), Gods altaar (43:3). Dat is wat in de 
herinnering van de verbannen, zich verlaten voelende ‘ik’ hier opkomt. Achter deze woorden 
gaat het Onzegbare schuil. Deze uitingen van zijn gelovend en hunkerend verlangen is zoveel 
kleiner dan het verlangen zelf. Wat een ‘kwetsbare’ kracht gaat daarvan uit! 
 
Ook in de ogenschijnlijke geestelijke onverschilligheid bij jezelf, bij anderen, gaat misschien 
achter de uiterlijke schijn tóch een verborgen en krachtig verlangen schuil. Dus ook bij die 
anderen die de Heilige spottend afwijzen. Een verlangen dat almaar weer door de Heilige 
wordt aangewakkerd, zodat op ‘kwetsbare’ momenten – als wij dat ontvankelijk toelaten- een 
‘heimwee-achtige onrust’ doorbreekt, die ons kan richten. 
De leviet heeft ook die vreemde onrust, verwoord in het refereinvers. Onrust – wat betekent 
dit toch allemaal?  Wat moet ‘ik’ van mijn benarde situatie denken?  Waarom doet de Heilige 
dan niets? Waarom laat Hij dit toe ? Of is de Heilige me uit het oog verloren? Martelende 
vragen! Vol twijfel? Toch niet, de vragen vloeien voort uit een rotsvast vertrouwen op God 
(42.9).  Naar voren komt een vurige liefde tot de Heilige. Hoe onrechtvaardig of logisch 
tegenstrijdig de situatie ook lijkt, de vragende leviet beseft dat hij met zijn beperkte, al te 
menselijke maatstaven de Heilige niet kan meten en (be)grijpen. Het niet-rationeel-weten  is 
een element van zijn geloof.  

En ‘mijn’ leviet in de woestijn wordt niet alleen door zijn eigen vragen belaagd. Ook is er die 
onophoudelijke pijniging door de ‘spottende’ vraag die de anderen, de ‘geslaagden’ hem 
stellen. De spot raakt hem diep, door merg en been (42.10). Dat dit gezegd wordt van zíjn 
God, de lévende God (42.3), zijn rots (42,9), de God van zijn jubelende vreugde (43,4), zijn 
Verlosser (42,5.42,11; 43,5). Ook hier wijst niets erop dat hij de Heilige vaarwel zegt.  

Integendeel hij ervaart door de spottende hoon die hem omringt heen, de alomvattende 
nabijheid van de Heilige die hem als het (hemels) water omspoelt (42.7). Daarom roept hij 
uit:: al úw baren en golven slaan over mij heen! (42.8) De vijanden honen: Waar is uw God?  
Met zijn wétend geloof antwoordt ‘mijn leviet’: Hoe weet ik niet, maar op één of andere 
manier heeft de Heilige met mijn verdriet te maken. Zelfs als ik causaal geen schuld bij mij 
zie.  Dat klinkt door in de uitroep: Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een 
volk zonder godsvrucht; doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht (43,1).  Een 
onpersoonlijk, kil noodlot, dat kan hij niet aanvaarden. Voorspoed en tegenslag zijn niet 
zomaar, toevallig.  
Maar daarom is zijn verdriet nog wel ontzettend groot! Dat grote verdriet drijft hem echter 
niet bij de Heilige weg. Maar het verinnigt zijn verlangen juist naar de Heilige."Mijn tranen 
zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God?" (42:3) 
Dit zijn bijzondere tranen, tranen die hem in zijn verlatenheid geschonken worden, die hem 
ondanks alles ‘week’ maken en zijn ziel reinigen. Het gemis van de verbinding met de 
Tempel waar hij de Heilige kan loven, prijzen , de ‘zichtbare’ nabijheid van de Heilige 
ervaart, doet hem wenen. Deze tranen zijn zijn ware brood geworden (42:3). Zo’n geschonken 
traan is voor de ziel heilzamer dan een ‘gewone’ maaltijd die de anderen hem te bieden 
hebben.  

Het antwoord dat in hem gegeven wordt is een innerlijk weten dat "Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God." (42:2). Dáár gaat het om, ‘ik’ en het andere zijn van afgeleid belang.  
Maar ondanks dat wéten, is het een zo’n moeilijke opgave je doen en laten erdoor te laten 
leiden. 

De refreinwoorden "Wat buigt gij u neer, o mijn ziel" getuigt van dit groot innerlijk verdriet. 
Het is het intense gevoel dat door mijn ‘zondige’ gerichtheid ‘mijn’ ziel zich moet buigen, 
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eigenlijk wordt gebogen, wordt ineengekrompen. Een verdriet dat subtiel doorweven is van 
berouw.  

Een berouw dat de leviet vanuit de kracht van zijn geloof doet zeggen ‘Hoop op God , want ik 
zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God’ (refreinvers). Dit is een  samengaan van de 
ontvankelijke gesteldheid van de hoop, en de activiteit van het biddend en zingend loven van 
de Heilige. Zijn keel is dichtgeknepen, maar eigenlijk zou hij nú al de Heilige willen loven en 
prijzen. Maar het lukt hem nu niet, door zijn blokkerende situatie. En toch – dat staat voor 
hem vast – hij zal weer zover komen. Hoop op God, zo houdt hij ‘mij’ en ‘mijn’ ziel voor. 
Want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God.  

Zo is het refrein het echt rustmoment in de psalm. 

De paradoxale spanning tussen geloof en ratio - wie is daar vrij van?-  verwoordt de leviet in 
vers (43.2). Het geloof:  ‘Want Gij zijt de God mijner toevlucht’ , maar tevens het rationele 
onbegrip:  waarom verstoot Gij mij?  Twee keer wordt in de psalmen aan de Heilige gevraagd 
‘Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?’  (42,9; 43,2).  Dat is zo 
herkenbaar. Ook als we geloven stopt het reflectief denken niet, willen we toch zélf begrijpen. 
Wat me overkomt wil ‘ik’ een ‘logische’ plaats geven in de (wan)orde van mijn leven. 

Het diepe geloof van deze ‘ik van mij’ weet echter dat de verlossing uit zijn afgezonderdheid 
alleen van de Heilige kan komen: "Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, 
mij brengen naar uw heilige bergen naar uw woningen , zodat ik kan gaan tot Gods altaar, 
tot de God mijner jubelende vreugde..."" (43:3; 43,4) 

Licht en waarheid samen, genade en gerechtigheid in harmonie, zodat dus de Boom des 
Levens in mijn leven ‘hier’ verbonden met ‘daar’ mag groeien. Dat kan alleen door genade 
plaatshebben, indien dit licht en deze waarheid aan mij worden geschonken. Niet 
verstandelijk in het hoofd, maar verlangend wordt ontvangen in mijn mystieke hart, door 
‘mijn’ ziel. 

En het verlangend wéten  reikt al vooruit wat er zal zijn, zoals het was en nu diep verborgen 
ook is. In de Tempel deel ‘ik’, als Leviet weer in de hemelse vreugde  "...Zodat ik kan gaan 
tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde, en U love met de citer, o God, mijn 
God!"( 43:4). 

Wat ben ‘ik’ dankbaar dat deze ‘ik’ participeert in ‘mijn’ volk Israël.  

 
Paul Horbach 
 
 
 
.  
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