
 
 Psalm 131   Tot stille rust gekomen 

 
 

Een pelgrimslied van David. 
 

          1  Heilige, niet trots is mijn hart, 
niet hoogmoedig mijn blik, 

    ik zoek niet wat te groot is, 
te wonderbaarlijk voor mij. 

 
2  Nee, ik ben stil geworden, 

ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 
    Als een kind op de arm van zijn moeder, 

als een kind is mijn ziel in mij. 
 
3  Israël, wacht op de Heilige, 

van tijd en eeuwigheid. 
 

(naar: vertaling katholieke bijbelstichting 1969, vertaling Ida Gerhardt, Kees Waaijman) 
 
 
Wat een intieme psalm! 
Zo geheel anders van sfeer als die van de pelgrimspsalmen waarin de psalmist in nood en 
diepten verkeert en daar de Heilige hoort. 
De drie verzen drukken ook verschillende gevoelens uit. Die van nederigheid in vers 1, van 
geborgenheid in vers 2 en van verlangen in vers 3. Geloof, liefde en hoop. De drie deugden 
van de ziel die in de ‘donkere nacht van de geest’ gezuiverd worden van elke ik-toeëigening 
en dán vereniging met de Heilige openen. Hoewel zo intiem en vredig, het komt bij mij over 
dat de psalm al vooruitwijst naar die zuiverende duisternis. En dan zal hij in die tijd wachten 
op de Heilige. De hoop dat hij dat kan volbrengen is intens aanwezig (vers 3). 
 
 
Vers 1 

Heilige, niet trots is mijn hart,  
niet hoogmoedig mijn blik,  

 ik zoek niet wat te groot is,  
te wonderbaarlijk voor mij.  

 
De psalm begint met een erkenning van wat je bent. De begrensdheid van je eigen zijn wordt 
geaccepteerd. En dat is o zo moeilijk. Je eigen willen die je opblazen of inkrimpen, waaraan je 
in de maatschappelijke wereld, in de ogen van anderen je identiteit en zekerheden ontleent, 
(laten) ontmaskeren. Ontmaskeren en erkennen dat deze onwaar zijn. Dat een masker op je 
gezicht is gedrukt, dat je ware gelaat verhult. Waarvan je zelfs bent gaan denken: dat masker 
dat ben ik. Je wist niet eens dat het een verduisterend masker was!  
Deze zuivering is pijnlijk en tevens, als die zuivering mag gaan gebeuren, ook vredig, een 
verlichting en opluchting. De psalmist is dat overkomen en bevindt zich in een nieuwe 
innerlijke wereld van ‘hemelse’ ingetogenheid. Nieuwe onbekende en bemoedigende 
inzichten en vergezichten openen zich. Ervaringen van Geloof, Liefde en Hoop. 



Ervaren wordt dat je een eigen naam van de Heilige hebt gekregen, dat je een unieke plaats 
inneemt in het scheppingsplan van de Heilige. Dat je in je hemelse naam beelddrager bent van 
de Naam van de Heilige. Dat jij met al je beperktheden maar ook met je talenten, de moeite 
waard bent. Dat je er mag zijn zoals je kúnt zijn, dat je er móet zijn! Dat jij bent om jouw 
naam te leven, zoals de Heilige dat in Zijn verlangen heeft gedroomd. Hij schenkt jou daartoe 
je vrijheid, een vrijheid om je te richten op de Heilige zodat Zijn liefde zich in jouw zijn kan 
uitdrukken. Een vrijheid die te groot lijkt, en je verleidt tot hoogmoed en opgeblazenheid. 
Maar bij de psalmist zijn trots en hoogmoed nu geweken. De zon is doorgebroken. Je maakt je 
niet meer groter dan je bent, je blaast je niet op. Je vindt het niet zo belangrijk hoe anderen je 
zien en je waarderen. Je bent in stilte wat je bent, niet meer en niet minder. Zonder ermee te 
pronken of ostentatief uit te dragen. Eerlijk bescheiden. Maar zeker geen valse 
bescheidenheid. Je maakt je ook niet kleiner dan je bent, je koestert de talenten die de Heilige 
je gegeven heeft om daarmee te kunnen doen in onze horizontale tijd. Dat nestelt zich in je als 
een sterk geloof. Je handelen laat je gebeuren vanuit openheid naar de wonderbaarlijke 
hemelen. Je voegt je zonder naar boven willen te grijpen. Je buigt, je bent en doet: ‘Ik ben’.  
 
 
Vers 2 

Nee, ik ben stil geworden,  
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.  

Als een kind op de arm van zijn moeder,  
als een kind is mijn ziel in mij.  

 
We horen dat er een tijd is geweest dat de psalmist niet stil was (want hij is stil geworden) en 
dat het ook zelf inspanning kost om tot rust te komen (want hij heeft zijn ziel tot rust 
gebracht). Dat is heel herkenbaar, denk ik. Steeds opnieuw slaat in een soort cyclisch heen-
en-weer beweging de onrust, twijfel en onzekerheid toe, en dan weer gevolgd door lichte 
perioden. Een vallen en opstaan mét richting. Je moet echter wel meewerken om uit donkere 
onrust en nood te komen. Dat doe je natuurlijk niet zelf, zoals uit het vers misschien te lezen 
is. Maar bedoeld wordt  actief meewerken aan een ontvankelijke gerichtheid zodat de Heilige 
die rust kan brengen op Zijn moment. Dat is zelfonderzoek, dat is bidden, dat is mediteren, 
dat is heilige teksten lezen, dat is die situaties (op)zoeken die goed voor je zijn, maar ook 
dingen die je afleiden laten. Het kost heel veel energie. Het vergt een grote krachtsinspanning. 
Vraagt moed. Geduld en doorzettingsvermogen. Maar het kan! 
Je begeleider helpt daar een evenwicht in te vinden.  
Maar je kunt jezelf geen rust geven, dat is een genade en die komt ‘van boven’. 
En in die rust komt dat intieme inzicht dat je een zielenkind in je draagt. Een hemels kind dat  
jou ‘omarmt’. Dat verlangt te groeien tot volwassen worden en daarvoor van jou afhankelijk 
is, van jouw persoonlijkheid, van jouw wereldse naam. Jouw hemelse naam is deze ziel die jij 
mag koesteren, helpen, voeden, teder beschermen. Dat is het ‘lieve’ offer dat jouw leven is. 
Daartoe ben je, daartoe ben je geschapen en gemaakt. Jouw verstorende onrust kwam van je 
zielenvrucht die dreigde te vergaan, te verkommeren, vergeten te worden, te verhongeren. En 
jij op jouw beurt omarmt en koestert dit kind, dat hierdoor rust vindt en gevoed wordt. Bij mij 
dringt zich nu de icoon ‘Vladimirskaja’ (Moeder Gods van Vladimir) op. Wat hier wordt 
uitgesproken, wordt in de icoon een levend beeld.  
Je bent als het ware een dubbelheid. En in je leven besef je steeds meer in al je denken, doen 
en voelen deze dubbelheid, de aanwezigheid van dat kind in en om jou. Dat wordt het 
belangrijkste in jouw levensgang. Een wederkerige liefde. Moge we een Maria zijn! 
 



Vers 3   
Israël, wacht op de Heilige, 

van tijd en eeuwigheid. 
 

 
 
Wachten is luisteren naar de Heilige, open te staan voor Hem. Beseffen dat ‘jouw’ vrucht  pas 
kan worden als jouw ego, jouw idealen, jouw eergevoel gestorven en omgevormd zijn. Steeds 
weer en verder. Wachten is ook waken, is doordrongen zijn van het weten dat die omvorming 
uiteindelijk steeds door de Heilige geschiedt. Dat je steeds moet wachten op Zijn genade. Dat 
je aandachtig en alert moet zijn om de richting van je levenspad niet te verliezen, om de zo 
voederende koestering van je zielenkind niet te vergeten. In de bede van dit vers drukt de 
psalmist vertrouwen, hoop uit dat het volk Israël, mijn volk ‘ikken’, staande op de grens van 
tijd en eeuwigheid, aan de grens van het beloofde land, zal standhouden en volhouden. Je 
weet dat dit de zevende dag is, het nu. Het nu dat kan volstromen door de tijd, door 
identificaties met verleden en met door jou gewilde toekomstbeelden, met gehechtheden aan 
aardse en hemelse genoegens en angsten, met deugden en ondeugden. Maar ook het nu  
waarin de eeuwigheid kan doorbreken, waarin de ziel zich uitdrukt, wordt en is.  
Waarin de Heilige zich door mij heen kan manifesteren. Zijn Naam door mijn naam wordt 
geheiligd. 
 
 
Paul Horbach, 10 februari 2009 
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