
Psalm 125   (hieronder: vertaling Ida Gerhardt) 

Wat stand houdt 

Psalm 125 spreekt vanuit het hart, geïnspireerd door inzicht in de eigen wankelmoedigheid.  

Vers 1   
Zij die bouwen op de Heer 

 zijn als de Sionbeg: 
Wankelen zal hij nooit, 

 houdt tot in eeuwigheid stand. 
 
Vers 2 
Jerusalem heeft bergen rondom: 
  zó is de heer rondom zijn volk 

van thans tot in eeuwigheid. 
 
Wie op de Heilige vertrouwt, is als de berg Sion. Een berg is een symbool voor vastheid en 
duurzaamheid. Interessant is dat de berg Sion ook de heilige plaats is waar de aarde symbolisch tot aan 
de hemel reikt, waar verbinding is. De kosmische wereldas, waardoor de Heilige aanwezig kan zijn, 
hier en daar. De kern in ons mystieke hart correspondeert met deze berg, met de wereldas. 
Als je innerlijk daar bent, daar aanwezig kunt zijn en blijven, kan je niets gebeuren. De Heilige omvat 
je, en niets is machtig genoeg om deze beschermende omvattendheid te doorbreken. 
 
Toch is psalm 125 niet een vroom lied voor de individuele gelovige.  
In de psalm krijgt het beleden hartsgeloof diepgang door datgene wat in vers 3 staat.  
 
Vers 3 
Niet zal rusten de staf van onrecht 

op het erfland van wie daar behóren: 
Het zij verre dat anderen strekken  

dáárnaar onrechtmatig  de hand 
 
De P ervaart dat hij, zijn ziel, zich in bezet gebied bevindt. Daar is geen gerichtheid op God, alleen 
zonde. Dit kan gelden zowel in de uiterlijke wereld, maar ook in de innerlijke ruimte waarin zijn ziel 
dreigt te verstikken door ‘goddeloze’ krachten, strevingen, begeerten en noem maar op. De uiterlijke 
en innerlijke aarde is afgescheiden van de hemel; de Prins van de Wereld en het eigen koningschap 
regeren. Ik voel aan dat de psalmist ook de bedreiging ervaart die daarvan uitgaat voor zijn zwakke 
eigen wil om oprecht van hart te zijn, om op de Heilige gericht te zijn, aanwezig te zijn, brug te 
kunnen zijn  tussen hemel en aarde, de Heilige te helpen als een dienaar. Ook hij wordt verleid 
onrechtmatig beslag  te (laten) leggen op het erfland. Zelf goddeloos te worden.  
Maar de P is er biddend van overtuigd dat dit niet zal duren. Er komt hoe dan ook en wanneer dan ook 
een oplossing, niet door zijn toedoen, door een gerechtvaardigde strijd van de ‘goeden’, maar door 
toedoen, door in grijpen van de Heilige. Want de staf, scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten 
op zijn erfdeel! Deze staf zal worden vervangen door de goddelijk staf, die van genade én  
gerechtigheid. De staf die beide in een evenwicht verbindt, de middenkolom van de Boom des levens. 
De Heilige is niet alleen maar genade, gesymboliseerd door de rechterkolom van de Boom des Levens. 
Hij is ook gestrengheid, linkerkolom van de Boom des Levens. Er worden grenzen gesteld aan het 
negeren van eenheid en vrede,  ingegrepen in de toelaatbare grenzen overschrijdende verscheidenheid, 
in de waan van eigen en absolute autonomie, in het aanbidden en ‘ophemelen’ van de eigen 
verdiensten. Maar hoe en wanneer? Als je om je heen kijkt, ook in je eigen innerlijke ruimte, dan is het 
bijna onmogelijk te geloven in het inzicht van de psalmist zoals beschreven in vers 1. Want de uitweg 
lijkt een belachelijk ‘blind’ biddend vertrouwen tegen alle logica in. 



En als de Heilige ingrijpt, op voor ons niet na te sporen wijze zal onrecht verdwijnen en recht 
verschijnen. De tegenstelling tussen beide wordt in een synthese opgelost, zo ziet de Psalmist, in 
hemelse vrede. Daar verwijst de psalmist ongetwijfeld naar het Hemels Jeruzalem, dat zal wórden en 
dat al ís in het vertrouwend en overgevend geloof. 

Dit wordt verwoord in: 
 
Verzen 4 en 5 
Heer, geef dan uw volk voorspoed: 
 dat zijn zij die oprecht zijn van hart; 
Maar die kronkelende paden begaan - 

spoorloos zal de Heer doen verdwijnen 
die bedrijvers van het bedrog. 
Vrede over Israël! 
 

samenvatting 
Psalm 125 opent ons dus in de eerste plaats de ogen voor het feit dat wij leven in ‘bezet’ gebied  
Het verklaart ook psychologisch heel veel dingen uit ons ‘kleine’ leven wanneer we plotseling 
benauwd worden, aangevochten worden, geen uitweg zien, maar het verklaart ook heel veel over onze 
samenleving. Maar voor mij toch ook en vooral de uiterste hindernissen, eigenlijk onoverwinbaar, op 
het geestelijk pad, ondanks alle goede wil. 
En dat is het tweede dat opvalt in deze psalm. Wij zijn zo zwak, dat als de Heilige ons niet helpt, of 
beter als we ons afsluiten voor Zijn hulp, we allemaal uiterlijke en innerlijke gedragingen gaan 
vertonen die lijnrecht ingaan tegen dat wat we weten dat goed is. Dat we deze gedragen ‘gewoon’ en 
misschien zelfs ‘goed’ gaan vinden! 
Het is veel minder makkelijk om op God te vertrouwen dan we denken. Wie door onmacht en 
uitzichtloosheid bevangen is en toch verder moet, die gaat noodsprongen maken. Je gaat 
compromissen maken waar geen compromis gemaakt mogen worden. We gaan zelf beslissingen 
forceren, oplossingen bouwen of apathisch en gelaten het maar ‘opgeven’. Dan strekken zelfs de 
‘goeden’ hun handen uit naar onrecht en worden ze hun medemens en de Heilige ontrouw.  
Allemaal (begrijpelijke en menselijke) vlucht - en dwaalwegen; maar wel paden die ons wegleiden van 
de spirituele weg. In deze psalm worden deze dwalingen ontmaskerd..  
Eigenlijk wil je het niet, je wilt vrede, verzoening, liefde, nabijheid, maar de situatie is zo erg dat je 
gedwongen wordt tot ontrouw, tot je afkeren, of tot geweld gebruiken.  
In die ‘paradoxale’ nood spreekt de psalm.   
 
Welke uitweg wijst nu die psalm?  
1 De psalm opent eerst onze innerlijke ogen dat het niet zo blijft.  
De Heilige zal met zijn toorn mijn hoogmoedige krachten teniet doen, mogelijk hardhandig, en mij 
helpen me er niet mee te identificeren, mij helpen aanwezig en ruimte te zijn.   
2 En dit diepe inzicht maakt het mogelijk, zorgt er tegelijkertijd voor dat je op de Heilige kunt 
vertrouwen, in alle omstandigheden, in elke lichamelijke, psychologische en geestelijke nood. Ook en  
juist in nood, in de donkere nacht, waar de Heilige afwezig lijkt, tóch vertrouwen, wachten en 
overgave.  
3 In dit biddend vertrouwen vanuit het hart, zal je beschermd worden, geholpen worden, hoe weet je 
niet, al merk je het zelfs niet. Maar je ‘gaan’ krijgt vastheid, richting en duurzaamheid door de genade 
van de Heilige. En dan dragen we bij aan de harmonie tussen hemelen en aarden, aan de vrede in de 
werelden en hemelen. Sjalom. 
 
Paul Horbach , 27 januari 2009 
 
 


