
Psalm 121 
 
 De behoeder van Israel (Ida Gerhardt;) 

De Heer is het die U behoedt (katholieke bijbelstichting 1969 
Zang voor de bestijgingen (Kees Waaijman) 
Uit mijn getijdenboekje (deze gebruik ik hieronder) 
 

Deze psalm bid ik ‘s middags bij de avondgetijde (vespers). 
Een bijzonder bemoedigende psalm. Diep en geestelijk optimistisch. 
Het is een pelgrimspsalm. De psalmist zoekt zijn weg, zoekt vanuit verlangen naar God, de 
Heilige. 
Op je pelgrimsweg, met al zijn duistere en ook lichte etappes, waar je steeds weer door grote 
twijfel wordt bevangen: hoe zal ik het kunnen, worden de beproevingen niet te groot? Word 
ik niet gevangen door laksheid en gemakzucht, vergeet ik mijn gelofte? Twijfel, twijfel,… 
Je richt je omhoog. 
Vers 1 

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
 vanwaar zal mij hulp komen? 

In de momenten waarin je innerlijke blik naar omhoog gaat of wordt getrokken, naar de berg, 
symbool van de verticale verbinding door alle werelden heen, tot bij de Heilige en in het 
Heilige (?) .En in de psalmist wordt geantwoord, leidend tot een groot geloof. 
Vers 2 Mijn hulp is van de Heilige, 

 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Wat een blij inzicht! Dit doet me altijd denken aan de eerste regel van het Onze Vader. De 
psalmist beseft schepsel te zijn en dat de Schepper zijn schepselen, hem, niet in de steek zal 
laten. 
De Heilige beschermt en zal mij steeds helpen op het moeilijk begaanbaar pad, steeds, altijd, 
op elk moment, elke seconde. Geen moment kent de Heilige onachtzaamheid. Hij houdt mijn 
leven in stand en helpt mijn leven te zijn waarvoor Hij het mij geschonken heeft: 
Vers 3en 4  

De Heilige zal niet toelaten dat mijn voet wankelt,  
mijn bewaarder zal niet sluimeren. 

            Zie de Bewaarder van Israel 
 sluimert nog slaapt. 

De Heilige is er niet alleen als ik denk dat ik hem nodig heb, Hij is daar omdat Hij mij 
liefheeft, op mij betrokken is, ook als ik het niet besef, er niet aan denk, of zelfs denk dat ik 
het op eigen houtje wel weet te redden. Maar dat niet alleen. De psalmist heeft veel 
meegemaakt, ziekte, wanhoop, ellende. Maar ondanks de herinneringen daaraan, weet de 
psalmist, gelooft de psalmist dat uiteindelijk ondanks zijn verdriet, de Heilige helpt en 
behoedt. Dat is geloof, omdat je dikwijls zelf niet begrijpt waarom zoveel op jouw pad 
gedragen moet worden. Je weet ook niet hoe de Heilige helpt, maar je weet dat Hij helpt. 
 
Vers 5  

De Heilige is mijn Bewaarder.  
De Heilige is de schaduw aan mijn rechterhand. 

De Heilige is niet alleen mijn bewaarder ver weg, met een toeziend oog. Een transcendente 
Hulp op afstand. Neen hij is intiem nabij, immanent aanwezig. Evenals mijn schaduw die 
onafscheidelijk van mij is, een is met mij. God Zelf is als onze schaduw. Zo aanwezig behoedt 
de Heilige mij. Wat mij overkomt, overkomt de Heilige ook. 



In de psalm wordt meermalen over bewaren gesproken. Door die herhaling krijgt de psalm 
een grote kracht. De Heilige wil ons niet kwijt, wil dat we er zijn en ons leven leiden. In dit 
bewaren klinkt zo’n verlangen van de Heilige door; goddelijke liefde.  
Vers 6 

De zon zal mij overdag niet steken, 
 noch de maan ’s nachts.  

Door deze behoedzame nabijheid van de Heilige hoef ik niet bang te zijn. Ik kan de 
verblindende verleidingen en misleidingen weerstaan en ook de duistere en ondermijnende 
kracht van de demonen. De prins van de wereld en de prins van de demonen hebben geen vat 
op mij, als ik me maar open stel voor de bescherming die de Heilige mij biedt. 
Vers 7 

De Heilige zal mij bewaren voor alle kwaad, 
 de Heilige zal mijn ziel bewaren.   

Dus geen bewaking voor bepaalde moeilijkheden en bepaalde soorten kwaad, maar voor álle 
kwaad. Ook weer zo’n diep geloof. Ondanks alle ellende en verdriet in onze horizontale 
wereld, generatie na generatie. Het lijkt niet op te houden en toch… 
De psalmist moet deze zekerheid van binnen in zijn innige hart ontvangen hebben. 
Door de heilige bescherming en mijn bereidheid om deze bescherming te ontvangen, door zelf 
bescheiden te zijn en deemoedig, kan het kwaad mijn ziel niet aantasten. Het voedsel dat de 
zielenkiem ontvangt blijft zo gezond. ‘Mijn’ ziel is een schat die door de heilige wordt 
gekoesterd. Nu ik zelf nog! 
Vers 8 

De Heilige zal mijn uitgang en mijn ingang bewaren  
van nu tot in eeuwigheid. 

Door te vertrouwen op de Heilige en me niet te identificeren met wat in de ruimte die ik ben 
verschijnt, zal mijn ziel brug kunnen zijn waarin de poort naar het hier en nu en de poort naar 
de eeuwigheden verbonden en open zijn. Een bescherming over de dood en deze aardse 
wereld heen. De psalmist vertrouwt erop dat de Heilige weet wat in zijn ruimte mag 
verschijnen en uitstralen. De Heilige houdt zeker rekening met de beperkte mogelijkheden 
van zijn schepsel. Hij zal mijn handelingen en doen sturen en richting geven. De 
werkzaamheid van de Heilige is niet een passief toezien, maar een actief maar voor ons 
verborgen gebeuren. Maar onze medewerking is nodig. We moeten alles doen om deze Hulp 
te kunnen ontvangen, ons ervoor open stellen en daarvoor aanwezig zijn. We moeten ook Zijn 
Hulp vragen. En bidden. 
 
Paul Horbach, 18 januari 2009 
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