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Psalm 86 
   
 
   
 [1]  Neig Uw oor, gij Heilige antwoord mij;                                   

want ik ben ellendig en arm;  
  [2]  Behoud mijn ziel, want ik ben godvrezend;   

Gij, mijn God, verlos uw dienaar die op U vertrouwt.  
  [3]  Wees mij genadig, o Heilige, 

want tot U roep ik de gehele dag. 
  [4]  Verblijd het hart van uw dienaar, 

want tot U hef ik mijn ziel op.  
  [5]  Gij, Heilige, zijt goed en gaarne vergevend,  

rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.  
  [6]  O Heilige, neem mijn gebed ter ore, 

sla acht op mijn luide smekingen.  
  [7]  Ten dage van mijn benauwdheid roep ik U aan, 

want Gij antwoordt mij.  
  

  [8]  Geen god, o Heilige, is aan U gelijk, 
zonder weerga zijn uw daden. 

  [9]  Alle volken door U geschapen,  
gaan op, buigen voor U, en verheerlijken uw Naam.  

  [10]  Want Gij zijt groot, Uw werken wonderen;  
Gij alleen zijt God, ja Gij alleen.  
 

  [11]  Wijs mij uw weg, o Heilige, 
laat mij gaan het pad van uw waarheid, 
vervul heel mijn hart met ontzag voor uw Naam.  

  [12]  Want zo zal ik U danken met ongedeeld hart, mijn God,  
voor immer verheerlijken uw Naam. 
  

  [13]  Groot is uw liefde voor mij:  
U bewaart mij voor de diepten van het dodenrijk.  

  [14]  Heilige, duistere krachten bedreigen mij, 
tarten mij met geweld,  
geen oog voor U  hebben zij.  

  [15]  O, God van erbarmen en genade,  
Gij zijt geduldig, vol liefde en rijk aan trouw,  

  [16]  Wil mij aanzien, heb medelijden met mij;  
verleen uw kracht aan uw dienaar  
en red het kind van uw dienstmaagd. 

  [17]  Geef mij een teken van uw goedheid.  
Heilige, laat mijn bedreigers  beschaamd ontdekken,  
dat Gij mij bijstaat en mij troost.  

 

 

  

 (Naar diverse vertalingen van deze psalm; paul horbach) 
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Elke avond bij het avondgebed bid ik de eerste zeven verzen van deze 
nachtpsalm. De nacht, zo donker, symboliseert die beproevende fasen waarin ik 
me verlaten voel, de aanwezigheid van de Heilige niet ervaar, wanneer mijn 
zielenruimte dor, bijna dood aanvoelt, en ik de weg niet meer denk te vinden. 
Deze donkerte kan minder of meer intens zijn. Is het Goddelijk licht voor mijn 
ogen bijna helemaal weggenomen, dan doemt daar de chaos op, is mijn 
oriëntatie zoek van de zes richtingen, boven, beneden, voor, achter, links en 
rechts. Word ik, lijkt het, niet omgeven en beschermd door de heilige Engelen, 
is de ruimte die ik ben verdicht voor zuiverende en voedende invloeden van 
hemelen, aarden,  toekomst, verleden en van actief en ontvankelijk zijn nú. Dus 
weinig, géén centrum, maar een richtingloos tasten. Ik los van ‘mijn’ ziel. Geen 
wederzijdse bevruchting, een verhongering en verschrompeling. Dan is er  
óf hoop: waakzaam wachtend op bevrijdend licht óf wanhoop: in paniek rakend 
voor de onzichtbare, maar alom dreigende lege afgronden.  
Godzijdank is daar niet altijd deze nacht, en doorlicht de Heilige ook ‘mijn’ ziel  
en schenkt Hij mij perioden met zo zoete vreugde.  
 
De eerste verzen verwoorden de verwarrende ervaring als het goddelijk licht 
zich heeft teruggetrokken, zich lijkt teruggetrokken te hebben.  
De Heilige wordt niet met het innerlijk oog ‘gezien’ zoals daarvóór. En juist 
daarom wordt dit gemis als donkerte en duisternis ervaren. Een heel pijnlijk 
gemis, zo moeilijk te aanvaarden. Zo heel herkenbaar. Je bent aangeraakt door 
het onbegrensde licht en dat licht richt je op de Heilige. Je bidt, mediteert, 
studeert, doet alles in vreugde. Je waant je in de hemelse wereld, want dat licht 
gaat steeds gepaard met die zoete aanraking in het mystieke hart. Je lijkt wel 
letterlijk verlicht. En dan plotseling is dat alles weg. Je begrijpt dat niet. Wat 
doe ik fout? Heeft de Heilige mij verlaten? Waarom? Je verlangt zo naar die 
zoete aanwezigheid. Ik voel me dan in nood, zekerheden vallen weg. 
Ontreddering. Ik dreig erin gevangen te raken, bevangen. Je wilt uit die donkere 
nacht. Daar bid je nu voor. Heilige help me (hieruit)!  
 
Verzen 1 tot en met 7 
 
[1]  Neig Uw oor, gij Heilige antwoord mij;                                   

 want ik ben ellendig en arm;  
[2]  Behoud mijn ziel, want ik ben godvrezend;   

Gij, mijn God, verlos uw dienaar die op U vertrouwt.  
[3]  Wees mij genadig, o Heilige, 

want tot U roep ik de gehele dag. 
[4]  Verblijd het hart van uw dienaar, 

want tot U hef ik mijn ziel op.  
[5]  Gij, Heilige, zijt goed en gaarne vergevend,  

rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.  
[6]  O Heilige, neem mijn gebed ter ore, 

sla acht op mijn luide smekingen.  
[7]  Ten dage van mijn benauwdheid roep ik U aan, 

want Gij antwoordt mij.  
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Je hoort dit vertwijfeld bidden duidelijk in verzen 1 tot 7. Opvallend in deze 
verzen is dat in deze nood, waar het Goddelijk licht afwezig lijkt, wordt 
geroepen en wordt gebeden om gehoord te worden: ‘neig uw oor’, ‘roepen’ 
‘aanroepen’, ‘antwoorden’, ‘neem mijn gebed ter ore’. Als ik dan niet in het 
licht sta van de Heilige, dan kan ik met woorden bidden en mijn onbegrip en 
smeken uitspreken. Waarom treft mij dit, want ik ben toch uw trouwe dienaar: 
‘want ik ben ellendig’, want ik ben ’godvrezend’, ‘want ik roep u altijd aan’, 
‘want ik hef mijn ziel op’, ‘want ik vertrouw u toch’. Nogal wat ‘ikken’! Dat 
wij in het duister met innerlijke en uiterlijke woorden kunnen spreken, 
aanroepen, smeken en zo verbinding krijgen met de Heilige is een grote genade. 
Ook zonder licht in onze innerlijke ogen, kunnen we tóch relatie hebben met de 
Heilige,  ‘die Zijn oor naar ons kan neigen’, ‘die ons kan antwoorden’, ook in 
onze benauwenis. Ik denk dan aan het Woord dat Vlees is geworden en waar 
wij naar kunnen luisteren, naar het Woord in de Heilige Schriften, naar het 
Woord dat zich in de schepping, ook via mensen manifesteert. Dáár kan ik 
antwoorden vinden, als ik hoorluister in vertrouwen en mijn zelfbekommernis 
wat ter zijde kan zetten. 
En dat antwoord breekt ook door, ik word gehóórd. Eigenlijk ging en gaat het 
steeds om mij. Ik: hét centrum. Ik richtte me aanvankelijk wel vanuit een 
authentiek verlangen naar de Heilige, maar in mijn bidden, mijn mediteren, 
mijn ‘vroomheid’, mijn zingen ging en gaat het toch vooral en steeds meer 
misschien om mij, om mijn persoonlijkheid. Het is niet moeilijk om trouw en 
‘gewillig’ te zijn als mij steeds die ‘beloning’ van zoete en zachte intimiteit 
gegeven wordt. Mijn motief is vooral deze innerlijke ‘bevrediging’ geworden, 
niet onvoorwaardelijk de Heilige, maar in wezen ikzelf. Een soort geestelijke 
verslaving onder het mom van geestelijk ‘gaan’. De donkere nood is geen straf, 
geen wég-zijn van de Heilige, maar een genadevolle beproeving om aan deze 
dreigende verslaving te ontsnappen.  
“Houdt het voor enkel vreugde mijn broeders en zusters, wanneer Gij in velerlei verzoekingen 
valt, want gij weet dat de beproefdheid van Uw geloof volharding uitwerkt” 
Het ‘doen om iets’ (laten) transformeren naar ‘doen om niets’. Ontsnappen aan 
het enge perspectief van mijn persoonlijkheid gericht op eigen bekommernis en 
welbevinden en openen van het perspectief van ‘mijn’ ziel om 
onvoorwaardelijk dienstbaar te worden aan de Heilige. Dan gaat het niet meer 
om de subjectieve gevoelens van welke aard dan ook, fijn of niet fijn. Langzaan 
dringt dit besef door alle twijfels heen door in het hart. 
En ik probeer in deze donkerte trouw te zijn en deze verborgen zuivering in mij 
te laten gebeuren zonder verzet, biddend en luisterend naar de Heilige zonder 
‘eigen loon’ te verwachten. Waakzaam wachtend tot de Heilige me nieuwe 
vastheid in het hart schenkt. Dat is het antwoord dat ontvangen mag worden 
maar wel op een moment dat wordt bepaald door de Heilige, niet door mij of 
‘mijn’ ziel. Is de kracht van mijn geloof sterker dan mijn verdriet om het gemis 
van de zoete liefde?  Daar gaat het nu om. En in het gelovig bidden kan mij de 
genade gegeven worden, dat ik de Heilige ga danken voor deze duisternis 
omdat daarmee ‘mijn’ ziel  gediend is. 
Dat is bidden in duisternis. Niet mijn wil maar Uw Wil. Als dit het is dat u nu 
van mij vraagt, dan is het goed. Hoe lang het ook voor mijn persoonlijkheid 
lijkt te duren. Voor U gelden (tijd) maatstaven die mij onbekend zijn, ik ken 
Uw bedoelingen niet, maar toch: mijn wil geschiede naar uw woord. 
Aanhoudend en trouw bidden, zingen, mediteren, doen en zijn in het donker tot 
het moment dat een nieuwe vastheid voor de ziel zich aandient.  
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Verzen 8 tot en met 10 

[8]  Geen god, o Heilige, is aan U gelijk, 
zonder weerga zijn uw daden. 

[9]  Alle volken door U geschapen,  
gaan op, buigen voor U, verheerlijken uw Naam.  

[10]  Want Gij zijt groot, Uw werken wonderen;  
Gij alleen zijt God, ja Gij alleen.  
 

Dat andere, transcenderende perspectief tekent zich in deze verzen af.  
Dit gebed komt voort uit een geheel andere bron, de bron van ‘mijn’ ziel. Een 
deemoedig erkennen van de grootsheid van de Heilige. Een buigend bidden van 
mij en ‘mijn’ ziel sámen, niet meer smeken om te laten zijn wat was. Deze 
ervaring van perspectiefwijziging, echt een doorbraak, kom je in veel mystieke 
werken tegen. Het is de ervaring van hen, die trouw bleven in hun nood. Er 
komt ruimere ruimte in de ziel, een nieuwe fase, een nieuw stap. Geleidelijk, of 
ineens is er dat innerlijk gevoel, dat innerlijk wéten, dat er zo oneindig veel 
meer is dan de eigen rouw over het verloren gewaande ‘paradijs’. De Heilige is 
de Enige, God van de wonderen, de liefdevolle Schepper, Hij omvat en 
transcendeert alles. Én alles heeft zijn bestaan in Hem. Als Hij zich openbaart 
zullen alle volken in Zijn Licht niet anders kúnnen dan buigen en knielen voor 
Hem. God’s Glorie en Heerlijkheid zijn onbetwist, gelden voor állen. 
Dit geschonken inzicht, een afspiegeling van het schouwen van de Heilige, trekt 
mijn eigen bekommernis en mijn eigenliefde uit het centrum van de 
zielenruimte. Mijn unieke spirituele weg maakt als het ware een plateausprong 
maakt en kan voort gaan. 
 
Verzen 11 en 12 
 
[11]  Wijs mij uw weg, o Heilige, 

laat mij gaan het pad van uw waarheid, 
vervul mijn hart met ontzag voor uw Naam.  

[12]  Want zo zal ik U danken met ongedeeld hart, mijn God,  
voor immer verheerlijken uw Naam.  
  

Alles wat ik zélf bepaal, zélf bouw, naar me toetrek, belemmert mij me te 
openen voor Uw liefde, brengt mij af van mijn door U bedacht pad. Brengt me 
op dwaalwegen. Mijn verlangen is daarom God’s Wil te doen, mij daaraan 
geheel dienstbaar te maken. Maar kan ik dat uit eigen kracht, en hóe kan ik dat, 
en hoe weet ik wat de Heilige juist van mij wil?  
Uit mijzelf kom ik tot niets, ik heb de hulp van de Heilige nodig. O Heilige wijs 
mij ‘mijn’ weg van Uw waarheid. Ik kan alleen maar bidden dat mij de 
aanwijzing en de kracht worden gegeven om Uw weg ook daadwerkelijk te 
gaan. Dat heel mijn hart vervuld zal zijn van ontzag voor Uw Naam, die de hele 
schepping structureert, de hele schepping álles liefdevol geeft en die – zo bid ik 
in het Onze Vader- geheiligd wordt. Dat ik daaraan dienstbaar mag zijn!. In dit 
bidden wil ik me geheel toevertrouwen aan de Heilige. Met ongedeeld hart, 
zonder ‘grijpende’ gerichtheid naar wat dan ook. Niet meer gefragmenteerd. 
Dat de ‘ego strelende’ gunst van mensen niet meer telt, alleen de gunst van 
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God. O, help mij daarbij! Het is heel veel wat ik vraag, ik weet het, 
menselijkerwijs zal ik steeds weer terugvallen, maar tóch: ik bid het U. Ik bid 
om Uw aanwezigheid in ‘mijn’ zijn, vraag U mij te richten naar Uw Wil. Ik ben 
zo verdeeld in mijn persoonlijkheid, die bestaat uit talloze ‘ikken’ die over 
elkaar heen buitelen, zelfs elkaar ‘naar het leven’ lijken te staan. Alles is bij mij 
zo onstandvastig, zo verwarrend, zo verbrokkeld dienstbaar aan mijn hart, mijn 
ziel. 
Dat de Heilige Zijn genade schenkt om vol-ledige transparant voor Zijn Wil , 
dat wordt zo gebeden.‘Neig mijn hart en voeg het saâm, tot de vrees van Uwen 
Naam’, zo berijmt de Oude Berijming. Deze woorden drukken mooi de 
innerlijke gesteldheid van de ziel uit die de voorwaarde is voor dit gewilde 
toegewijde leven.   
Moge mijn hart een tempel voor U worden. En mag ik Uw tempeldienaar zijn. 
  
Verzen 13 tot en met 17 
 
[13]  Groot is uw liefde voor mij:  

U bewaart mij voor de diepten van het dodenrijk.  
[14]  Heilige, duistere krachten bedreigen mij, 

tarten mij met geweld,  
geen oog voor U  hebben zij.  

[15]  O, God van erbarmen en genade,  
Gij zijt geduldig, vol liefde en rijk aan trouw,  

[16]  Wil mij aanzien, heb medelijden met mij;  
verleen uw kracht aan uw dienaar  
en red het kind van uw dienstmaagd. 

[17]  Geef mij een teken van uw goedheid.  
Heilige, laat mijn bedreigers  beschaamd ontdekken,  
dat Gij mij bijstaat en mij troost.  
 

En mijn hart loopt dan door de liefde van de Heilige vol van dankbaarheid door 
de wijsheid, de leringen van de Heilige. De Heilige is met mij, óók in de 
duisternis! Hij beschermt mij,‘mijn ’ziel tegen dreigende chaos, tegen die 
demonische krachten die mij belagen, tegen de handlangers van de Prins van de 
Wereld. Hij hoort én ziet mij als ik verstik in het gewas vol doornen. En als ik 
dan zwak ben, mij wégricht met een verdeeld hart, dan wordt mij dat talloze 
malen weer uit grote liefde vergeven. Ik dank U. Het past in Uw goddelijk plan 
dat ik in deze werelden ben, er niet voor wegvlucht, maar juist dáár Uw Wil 
weerspiegel. Uw Naam wordt overal en hier geheiligd; uw kinderen zijn uw 
dienaren. Binah, uw dienstmaagd, baart heel mijn zijn als uw kind. Geef dit 
kind uw Vaderlijke kracht. Laat Uw goddelijke vonk in mij, hoog en diep 
verborgen in het ‘topje van mijn ziel’ door mij heen schijnen als teken van Uw 
Grootsheid, Uw Goedheid, Uw Waarheid en Uw Schoonheid opdat de 
‘negatieve’ krachten omkeren, zich aanbieden om verlost te worden, om 
opgenomen te worden in Uw heilige Naam.  
Genadeteken van hoop, troost en liefde. Van Uw goedheid. 
 
Paul Horbach, 14 mei 2009 
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