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Psalm 122 
 
1 Verheugd was ik toen ik hoorde: 
 ‘Wij gaan naar het huis van de Heer,’ 
 
2 verheugd ben ik, nu onze voeten staan 
 binnen uw poorten, Jeruzalem. 
 
3 Jeruzalem, als een stad gebouwd, 

 hecht en dicht opeen. 
 

4 Daar komen de stammen samen, 
 de stammen van de Heer, 
  om Israëls plicht te vervullen, 
 te prijzen de naam van de Heer. 
 
5 Daar zetelt het gerecht, 
  daar troont het huis van David. 
 
6 Vraag om vrede voor Jeruzalem: 
 ‘Dat rust hebben wie van u houden, 
 
7 dat vrede heerst binnen uw muren 
 en rust in uw vesting.’ 
 
8 Om mijn verwanten en vrienden 
 zeg ik: ‘Vrede zij in u.’ 
 
9 Om het huis van de Heer, onze god 
 wens ik gij al het goede. 

 
 
Meditatief commentaar 
Psalm 122 is een blije en optimistische psalm.  
Bemoedigend voor het gaan van de geestelijke weg. 
 
In  vers 1 

 Verheugd was ik toen ik hoorde: 
 ‘Wij gaan naar het huis van de Heer,’ 

zie je pelgrims, zoekenden, voorbijkomen en die roepen je, spreken je aan: ‘Wij gaan naar 
huis, naar waar we mogen zijn, wij zijn op weg naar God.’ Je verstaat het niet maar je voelt 
vreugde in je opkomen. Je wil meegaan en ook thuiskomen; ook naar de Heilige.  
Plotseling in de gewone dagelijkse bezigheid, hoor je de oproep. Jij zelf neemt niet de 
beslissing om te gaan, maar het is de immanente werkzaamheid van de Heilige zelf, van de 
heilige Geest. Ook bepaal je zelf niet de richting, maar je gaat in de richting van waaruit je de 
oproep hoort. Je wordt van elders getrokken. En als je daadwerkelijk luistert naar die oproep, 
dan is dat een blij gebeuren, de heimwee die altijd al stil en soms pijnlijk aanwezig was, 
breekt door en mag eindelijk een oplossing vinden. Een opluchting. Maar velen zullen de 
oproep niet volgen, want deze oproep is radicaal, je moet de oude patronen, hoe drukkend ze 
ook zijn, definitief verlaten en die zekerheden opgeven. Of je gaat, samen met de andere 
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zoekers en pelgrims, hangt af of je gehechtheid aan die zekerheden, ikken die zich daar wel 
bij voelen, voldoende los is. 
Er staat immers ‘Ik was verheugd, toen ik hoorde…’ Blijkbaar zijn er ook mensen, of 
krachten, ikken in jou als volk, die al langer hebben uitgekeken naar het moment van de tocht. 
Bij hen was er veel eerder het verlangen naar Jeruzalem en ten diepste naar de Heilige zelf.  
Hoeveel verlangen naar de Heilige er ook is en hoevelen er ook naar op zoek zijn: we moeten 
de Heilige wel zoeken waar Hij te vinden is. Dat vernemen we als we de dagelijkse 
bezigheden tot rust laten komen, en een innerlijke gesteldheid van luisteren hebben. 
In vers 2 

verheugd ben ik, nu onze voeten staan 
 binnen uw poorten, Jeruzalem. 

staat meteen al het einddoel: Jeruzalem. Diep in je weet de ziel wat de bestemming is. Die 
zielenwijsheid maakt je intuïtief duidelijk waar je naar toe trekt: Stad van hemelse vrede, stad 
van rechtvaardigheid, stad van de Heilige, stad van kracht, van enthousiasme, stad van 
tederheid en rust. Je bent nog niet vertrokken, meegegaan en je bent er al! Je schouwt al dat 
Hemels Jeruzalem. Jouw ziel is nu geopend en er stromen verborgen heimwee tranen. 
Vreugdetranen, het vóórervaren van thuiskomen, waarnaar je altijd hebt verlangd en wat 
verloren leek. 
Het huis van de Heer staat in Jeruzalem. Jeruzalem zelf, het in de hemel komen is niet het 
doel. Maar wel komen in het centrum van de hemel, in het huis van de Heer, de Heilige, om 
de Koning, het Lam God’s te prijzen, door de Heilige gezegend te worden, en te zijn zoals jij 
bedoeld bent. De vreugde, het verheugd zijn, is inherent aan de Goddelijke nabijheid in Zijn 
huis. 
In verzen 3 en 4 

  Jeruzalem, als een stad gebouwd, 
 hecht en dicht opeen. 
 

  Daar komen de stammen samen, 
 de stammen van de Heer, 
  om Israëls plicht te vervullen, 
 te prijzen de naam van de Heer. 

 
In deze stad is plaats van allen. Augustinus noemt dit de hemel van zielen. Samen komen met 
de engelen, met de medemensen de Heilige ononderbroken prijzen. Geen eenvormigheid, 
maar zielen die individueel aanwezig zijn en aan die lofprijzing een unieke bijdragen leveren. 
Ieder op zijn plaats. 
Maar meer dichterbij dringt zich ook op het deelnemen aan een rituele eredienst hier op aarde. 
Telkens als we participeren aan zo’n eredienst, met de gesproken bijbelse woorden, de rituele 
handelingen, de zang, de stiltes wordt ons innerlijk geheugen als het ware geactiveerd, 
worden we meer vertrouwd met welke naam de Heilige ons gegeven heeft, en wat dus onze 
unieke levensopdracht is. 
Het woord ‘plicht’ is misschien wat vreemd. Maar de lofprijzing is een levende ervaring die 
ons vaak als een enthousiast moment overkomt. Onze plicht is transparant te willen zijn voor 
God’s genade en zegening . Daarbij gaat het niet zozeer om onze gevoelens, maar om trouw, 
om gewoon doen. Je moet dus niet wachten tot je de juiste gevoelens voor lofprijzing hebt. 
Dan kom je misschien überhaupt niet aan lofprijzing toe. Door de lofprijzing worden je de 
daarbij behorende instelling wel gegeven!. 
De plicht om de naam van de Heer te prijzen drukt dus niet zwaar.  Integendeel het is de 
grondbedoeling van de schepping.  De Heilige Naam drukt zich immers in de hemelen en 
aarden op oneindige gedifferentieerde wijzen uit. Looft de Heilige gij ganse aarde…  
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In Vers 5 

Daar zetelt het gerecht, 
  daar troont het huis van David. 

wordt getoond wat daar in Jeruzalem gebeurt aan jou, aan je ziel . 
Er is een  verbinding tussen de vreugde in het Huis van de Heilige te zijn  en de ‘zetel van het gerecht’. 
Je wordt gericht in die stad van vreugde. Er heerst dus gerechtigheid. Een heilzame en zuivere 
en opbouwende plaats die je omringt en doorasemt. Dat gericht doet je deugd, verblijdt je. De 
waarheid van jouw ziel wordt gezien, erkend, gewaardeerd, bloeit open. Verwerkelijkt wordt 
waarvoor jij als potentie bent geschapen. God wil alles worden in allen. In de rituele eredienst, 
een afschaduwing van de hemelse eredienst, bijeen zijnde met die vele anderen, wordt dit op dat 
moment reeds ervaren.  
In vers 6 tot 9  

  Vraag om vrede voor Jeruzalem: 
 ‘Dat rust hebben wie van u houden, 
 
 dat vrede heerst binnen uw muren 
 en rust in uw vesting.’ 
 
 Om mijn verwanten en vrienden 
 zeg ik: ‘Vrede zij in u.’ 
 
 Om het huis van de Heer, onze god 
 wens ik u al het goede. 

 
buitelen vrede, rust, goed doen en beminnen bij je binnen. Allen die jij graag ziet, worden 
opgenomen in een wervelende energie van zegening. Je wordt aangeraakt door 
onbaatzuchtige goddelijke liefde. Die liefde stroomt je hart binnen en wordt door de 
overvloed vanzelf uitgestort over je naasten. Doorgeefluik. Een ervaring van liefde in 
overvloed, van God’s liefde. In dit schouwen dus: eindelijk even thuis.  
En bemoedigd keer je terug in de ruimte van ‘onze wereld’, als een mens met een roeping: 
omwille van het huis van de Heer zal ik het goede voor u zoeken. De levende ervaring wil 
zich vertalen in concreet doen en handelen. 
Dit schouwend inzicht geeft de zoekende dus  – hopelijk -  kracht om daadwerkelijke de 
geestelijke weg te gaan, dus in Jeruzalem te komen en te zijn, met behoud van de verbinding 
met de naaste en de aarde. 
 
Paul Horbach, 30 januari 2009  
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