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Een nieuw lied: tot de einden der aarde. 
 
Een psalm 
 
Zingt voor de Heilige een nieuw lied, 
 Want wonderen heeft Hij gedaan: 
Triomf heeft Zijn hand hem gebracht, 
 Overwinning zijn heilige arm. 
2. De Heilige openbaarde zijn heil; 
 Hij heeft voor de ogen der volken 
 Onthuld Zijn gerechtigheid; 
3 Zijn goedheid bleef Hij, Zijn trouw 
 Jegens het huis Israël aandachtig: 
Alle einden der aarden aanschouwen 
 Het heil van Hem, onze God. 
 
4. Juich, aarde alom, voor de Heilige, 
 Zet de zang in, speelt op snaren, 
5 psalmzingt de heilige bij de cither, 
 Bij de cither, bij tokkelmuziek; 
6 met trompetten, met helle bazuin 
 Schalt triomf voor de koning, de |heilige. 
7 De zee en haar rijkdom verheffe de stem, 
 De wereld en wie daarop wonen; 
8. laat de stromen klappen in de handen; 
 Alle bergen jubelen tesamen: 
9 voor het aangezicht van de Heilige, 
 Want Hij komt om het aardrijk te richten. 
In gerechtigheid richt Hij de wereld, 
 De volken naar ongekromd recht. 
 
    (Naar de vertaling van  Ida Gerhardt) 
 
 
 
 



Psalm 98 is de Introïtus (intochtsgezang) tijdens de katholieke eucharistieviering van de vierde 
zondag na Pasen, de derde zondag vóór Pinksteren. De zogenaamde ‘Cantate-zondag’ in de 
paastijd.  
We worden opgeroepen, opgewékt om te zingen. We kúnnen niet anders. De hele paastijd, de 
periode in het kerkelijk jaar tussen Pasen en Pinksteren, staat in het teken van het lovend, 
dankend en verwachtingsvol zingen tot de Heilige. Christus is gestorven en verrezen. Niet lang 
geleden hier in deze wereld van Assiah (dat ook), maar steeds opnieuw in het cyclische 
heilsgebeuren in de symbolische wereld, de wereld van Yetsirah. Alle werelden, hemelen en 
aarden, zijn nu door Zijn Bloed, Zijn lijden en Zijn sterven in alle eeuwigheden onlosmakelijk 
verbonden met elkaar. Verbonden met de Allerhoogste. Geen definitieve afscheiding meer, het 
kwaad is gebonden, de chaos begrensd. Het heilsplan van de Schepper zal geactualiseerd 
worden, wordt geactualiseerd. Ja, kan van moment op moment nú werkelijkheid worden ook in 
déze wereld, in mijn wereld, in mijn leven. Dat gelóóf ik. Er is vreugde om wat is en komt: de 
nieuwe, in Christus omgevormde mens, de liefdesmens zoals door de Heilige gewild, zo 
werelden en aarden bijeen brengend naar de troon van de Allerhoogste. 
 
Psalm 98 zegt : 'Zingt voor de Heilige een nieuw gezang, want Hij heeft wonderen gedaan.'  
Het zijn Gods wonderen, Gods Woorden en Gods daden, die het zingen in ons losmaken. Dát is 
de heilige bron die ons doet zingen, die ‘de zee haar stem doet verheffen’, ‘de stromende rivieren 
in de handen doen klappen’ en ‘de bergen doen jubelen voor het aangezicht van de Heilige’. En 
dat niet metaforisch bedoeld, maar letterlijk. Al hoor ik dat niet met mijn uiterlijke oren, de 
Heilige hoort. Echo’s van Zijn Woord. 
Deze lofzang zingt door ons, door mij en door alles heen. Het is niet óns zingen, óns klappen en 
óns jubelen.  Het is de ‘bovenmenselijke’ beweging van de Heilige Géést die alles beroert, 
doortrilt, bezielt. De ontvangende schepping is een durende onophoudelijke lovende dankzang 
voor het wonder dat zij mag zijn en is. Deze lofprijzing door alle werelden heen is niet 
afhankelijk van ons mensen, ons al of niet geloven, onze kerken en instituties hier, van onze 
eigen maaksels, onze wensen. Maar het is wél de bedoeling dat we ons leven, religieuze rituelen, 
het ‘eigen’ zingen laten inschakelen in deze lofprijzende beweging, dat ik beamend eraan 
participeer met heel mijn willen, mijn doen, mijn handelen. Mijn ingeschapen zijnsverlangen 
wordt danken, los van hoe ik me voel, blij, vreugdevol maar ook zo dikwijls eenzaam, verdrietig, 
alleen. Deze zang overstijgt de bekommernis, de sentimentaliteit van mijn eigen bestaan hier. 
 
We zingen niet omdat we geloven, we geloven omdat we (mee)zingen. We drinken de 
verbondenheid met de Heilige en zijn schepping al zingend in. Het voedt mijn irrationeel geloof, 
het voedt ‘mijn’ ziel. Doet mijn wordend zijn zíjn. 
 
Dat ervaar ik bij deze en andere psalmen. Het zijn niet mijn eigen liederen, maar liederen en 
gebeden die klinken en jubelen binnen mijn volk Israël, mijn ‘ikken’ die trekken door de 
woestijn naar het beloofde land, naar het hemels Jerusalem. Daar klinken óók liederen en 
gebeden van wanhoop, benauwdheid, van verdriet, verlatenheid, hoop en onbegrip. Ook 
valsklinkende geluiden van hoon en hoogmoed. Alles is daar. Maar in de paastijd is daar vooral 
toch die jubelende en hoopvolle lofzang.  
 
Zingen is veel meer dan menselijk spreken. Het is een ‘merkwaardige’ verticale heen en weer 
beweging binnen ‘mijn’ ziel, die zich óók horizontaal wil uitdrukken. De hemelse lofzang is ook 
luisteren, horen van Gods Woord in mensenwoorden. ‘Mijn’ ziel looft en prijst de Heilige en 
daarin mag ik  – als ik in het zingen stil en ontvankelijk kan zijn -  Zijn oproep tot mij 
beluisteren, mijn roeping, de unieke weg die Hij voor mij heeft gedacht. En die oproep moet ik 
dan, hoe moeilijk en onaantrekkelijk de getoonde weg ook lijkt, actief willen gehoorzamen. 



Willen uitdrukken, ook horizontaal in mijn ‘uiterlijke’ leven. Niet mijn wil maar Uw Wil 
geschiedde. Het lijkt onbegonnen werk… 
 
Deze gehoorzaamheid is, zo wil ik geloven, in wezen liefde. Mijn ‘grootse’ en aan mij 
geschonken vrijheid om de wonderen van de Heilige in en door Zijn schepping te beamen in 
blije en dienstbare gehoorzaamheid.  Het overvloedig wonder van de liefde van de Heilige 
ontvangen,  terug- en doorgeven, op mijn unieke wijze zoals Hij het wil. Deze ‘horizontale’ 
gehoorzaamheid is inherent aan de ‘verticale’ lofprijzing en dankzegging. De overvolle liefde 
vraagt om zingende lofprijzingen, om rituele eerbetuigingen, om stille gebeden. Oók als ik met 
mijn zintuiglijke oren en ogen en mijn beperkt menselijk denken, het gebeuren in ‘mijn’ wereld, 
in mijn leven niet begrijp en het leed en verdriet, het kwaad ook, geen plaats kan geven. In mijn 
leven is dikwijls een niet-zien, een niet-gewaar zijn van de goedheid en heerlijkheid van de 
Heilige. De Heilige Geest, de Trooster,  komt tot en in ons mystieke hart middels het lied. Hij 
doet ons zingen en overbrugt zo de afstand tussen de wonderen van Heilige en mijn 
‘verkrachtend’ leven.  
Lof en dank ontspringen niet aan mijn persoonlijke levenservaringen en mijn interpretatie ervan, 
maar wat de Heilige is en doet, dat maakt het lied in ‘mijn’ ziel en zo in mij los. Vandaar dat ook 
in diepe benauwenissen van ‘mijn’ leven, als ‘mijn’ ziel lijkt ineen te schrompelen, de lof voor 
de Heilige niet verstomt, het danken niet ophoudt. Ik zing door en voor Hem, niet door en voor 
mezelf. 
Zo ervaar ik dat in het gevoel van verlaten zijn, waarin mijn ‘tekort’ me dreigt te verstikken,  
dat deze heilige zang me helpt, en dat ik ondanks alles de genade ontvang om trouw te zijn en  
actief-ontvankelijk gericht te blijven op de Heilige.   
.  

De verzen 
Psalm 98. is een overweldigend en meeslepend lied, dat uitbundig de Heilige prijst  
voor het wonder van overwinning (vers 1) en voor de bekendmaking van het heil voor alles en 
allen (verzen 2 en 3). Die twee horen bij elkaar: heilsverwerkelijking en heilsverkondiging.  
En ze bevatten -naast een intense vreugde daarover (verzen 4-8) ook als derde element de 
rechtvaardige heilsverwachting (vers 9).  
Hoor deze psalm echter niet letterlijk of uitsluitend historisch. Het is een profetische 
boodschap uit de symbolische wereld, uit de sfeer van de hemelen, de wereld van Yetsirah. 
En die symbolische wereld is werkelijker dan onze Assiah-wereld, omdat die wereld een 
beperkte,  meer of minder vervormde uitdrukking is van Yetsirah. 
Verwachting, verkondiging, verwerkelijking van het heil. In de hemelse tijd, in de wereld van 
‘mijn’ ziel horen ze bij elkaar, zijn daar al en eeuwig, tegelijkertijd. Hier ‘bij ons’, in de 
lineaire tijd, drukt deze grondstructuur van het heilsgebeuren zich steeds opnieuw 
achtereenvolgend uit.  
 
Vers 1 
 
 Zingt voor de Heilige een nieuw lied, 
  Want wonderen heeft Hij gedaan: 
 Triomf heeft Zijn hand hem gebracht, 
  Overwinning zijn heilige arm. 
 
Om welke overwinnende wonderen het gaat, zegt de psalm niets. Maar ik denk meteen aan de 
wondermooie schepping van alles wat is en leeft, verlangend reikt naar de Heilige om deel te 
hebben aan het heil. Aan de cosmotheandrische adembeweging door alle hemelen en aarden 



heen, waarin alles zijn harmonische plaats inneemt in tijd en eeuwigheid. Participerend in het 
levend goddelijk geheel. Dat alles omvat, omarmd door de Heilige, en naar het heil geleid 
door Zijn rechtvaardige en genadige hand. Op wonderlijke wijze voltrekt zich door de 
geschiedenis en het aardse gebeuren heen de heilsgeschiedenis. Dat geeft bij alles wat in de 
wereld gaande is, ons vaak bang maakt en ons innerlijk verscheurt, troost: niets houdt de 
Heilige tegen. Het heil kómt, kan er zelfs nú zijn. Het hangt uiteindelijk niet van ons mensen 
af, van mij af. Het is de Heilige, die wonderen doet, die heil bekend maakt en gerechtigheid 
openbaart. Hij bepaalt en beheerst de geschiedenis, die tot haar bestemming komt bij het 
oprichten van Gods Rijk op aarde. De verwachting daarvan geeft moed en houdt me 
‘overeind’ in de stormen van mijn leven. Maar het ontslaat mij niet van mijn 
verantwoordelijkheid. Ik luister naar en gehoorzaam Zijn oproep om mijn bijdrage aan het 
heilsplan te leveren. Dat ik mag horen! 
 
Verzen 2 en 3 
 
 2. De Heilige openbaarde zijn heil; 
  Hij heeft voor de ogen der volken 
  Onthuld Zijn gerechtigheid; 
 3 Zijn goedheid bleef Hij, Zijn trouw 
  Jegens het huis Israël aandachtig: 
  Alle einden der aarden aanschouwen 
  Het heil van Hem, onze God. 
 
De Heilige opent mijn hart voor deze heilsbelofte, opent mijn innerlijke zintuigen. Voor alle 
volken, niet alleen die van Israël. Grond voor de uitbundige lofprijzing  is Gods goedheid en 
trouw ‘jegens het huis Israëls’, die ‘uitstralen’ naar alle volken. Volken, krachten die vijandig 
staan tegen Israël’s tocht. Wonderlijke genade die goedheid en trouw van Hem, afgewezen, 
verguisd, gekruisigd door ons, door mij onbewust én bewust! Het heil is écht totaal, niet 
slechts voor uitverkorenen, voor ‘goede ‘ikken’ en vrome zielen. Een beperkte verlossing, is 
geen verlossing, is geen heil. Alle krachten in de werelden, ook alle ‘tegenstrevende’ krachten 
in en aan mij, die zich bevinden ’aan het einden der aarde’, die zo anders, zo zondig gericht 
zijn, óók die ogen worden geopend. Alle volken kunnen in dat licht alleen maar omkeren en 
voor de Heilige neerknielen omdat Zijn gelaat openbaar wordt. In het heil zullen allen en zal 
alles delen in Gods koningschap. Zó nieuw, zó bovenrationeel, zó alle menselijke maten en 
normen transcenderend, zó genadevol, zó overvol van liefde! 
Ik ben sprakeloos, en ‘mijn’ ziel zingt. 
 
Verzen 4 tot en met 8 
 4. Juich, aarde alom, voor de Heilige, 
  Zet de zang in, speelt op snaren, 
 5 psalmzingt de heilige bij de cither, 
  Bij de cither, bij tokkelmuziek; 
 6 met trompetten, met helle bazuin 
  Schalt triomf voor de koning, de Heilige. 
 7 De zee en haar rijkdom verheffe de stem, 
  De wereld en wie daarop wonen; 
 8. laat de stromen klappen in de handen; 
  Alle bergen jubelen tesamen: 



  
Het heil ‘dwingt’ de hele, maar dan ook de héle aarde tot zingen. Zingen van binnen uit, 
vanuit de kern, aangewakkerd door de ‘goddelijke vonk’ in alles wat is. Alles biedt zich als 
dank aan om de Heilige te lofprijzen. Onophoudelijk als dank voor de onverdiende liefde die 
ontvangen wordt, voor de bezieling die aan de aarde en aan wie daarop wonen van moment 
tot moment gegeven wordt.  
. 
Vers 9 
 9 voor het aangezicht van de Heilige, 
  Want Hij komt om het aardrijk te richten. 
 In gerechtigheid richt Hij de wereld, 
  De volken naar ongekromd recht. 
 
Dat ‘gerichte’ aardrijk betekent: einde aan kleingeestigheid, egoïsme, schuld, onmacht, 
onrecht, leed en dood;  rechtzetting van alles tot volkomen harmonie. Eenheid in 
verscheidenheid, horizontaal en verticaal, waarin niets verloren en uitgesloten is.  
De volkomen heilsvervulling van deze profetische psalm is hier nog wordend. Doch die 
vervulling gebeurt en gaat gebeuren, dat wordt in authentieke religieuze vieringen die 
aansluiten bij de hemelse liturgieën, toch hier al beleefd en gevierd.  
 “Singet den Herrn ein neues Lied" 
 
Paul Horbach, 1 mei 2009 
  
 


