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Psalm 139 Heilige, Gij ziet mij zoals ik ben  paul horbach, paasweek 2009 
 
Deze psalm wordt op paaszondag als introïtus (intredegezang) gezongen tijdens de dagmis. 
Daarom heb ik deze psalm in deze periode ter meditatie gekozen. 
 
 1 Voor de koorleider. Van David, een psalm.  
 HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,  
 2 u weet het als ik zit of sta,  
  u doorziet van verre mijn gedachten.  
 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,  
  met al mijn wegen bent u vertrouwd.  
 4 Geen woord ligt op mijn tong,  
  of u, HEER, kent het ten volle.  
 5 U omsluit mij, van achter en van voren,  
  u legt uw hand op mij.  
 6 Wonderlijk zoals u mij kent,  
  het gaat mijn begrip te boven.  
 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,  
  hoe aan uw blikken ontkomen?  
 8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,  
  lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.  
 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,  
  al ging ik wonen voorbij de verste zee,  
 10 ook daar zou uw hand mij leiden,  
  zou uw rechterhand mij vasthouden.  
 11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,  
  het licht om mij heen veranderen in nacht,’  
 12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –  
  de nacht zou oplichten als de dag,  
  het duister helder zijn als het licht.  
 13 U was het die mijn nieren vormde,  
  die mij weefde in de buik van mijn moeder.  
 14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,  
  wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.  
  Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.  
 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,  
  kunstig geweven in de schoot van de aarde,  
  was mijn wezen voor u geen geheim.  
 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,  
  alles werd in uw boekrol opgetekend,  
  aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.  
 17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,  
  hoe eindeloos in aantal,  
 18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.  
  Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.  
 19 God, breng de zondaars om,  
  – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –  
 20 ze spreken kwaadaardig over u,  
  uw vijanden misbruiken uw naam.  
 21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER,  
  niet verachten wie tegen u opstaan?  
 22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,  
  ze zijn mijn vijand geworden.  
 23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,  
  peil mij, weet wat mij kwelt,  
 24 zie of ik geen verkeerde weg ga,  
  en leid mij over de weg die eeuwig is. 
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Psalm 139, een meditatief gebed  
De Psalmist (P) denkt en bidt hier over de ‘verre’ alwetendheid én de allerinnigste en alom 
aanwezige nabijheid van de Heilige welke hij nu in zijn leven zo intens ervaart. Het gaat ook 
over mij, over elk mens, over schepselen van moment tot moment tot aanzijn gebracht door de 
Heilige, onze Schepper. Ik kan de ervaring van de P in dankbaarheid meebeleven, en zo de 
grondrelatie van mijn zijn, de levende relatie met mijn Schepper, meevoelen en doorvoelen. 
In zijn hart ervaart P werkelijk de glans van het aangezicht van de Heilige. Waarin als in een 
spiegel zijn eigen gelaat hem aankijkt. En vanuit deze aanraking diep in zijn mystieke hart 
stromen zijn woorden van ontzag, van huiver, van verzet, van geloof, van angst, van 
verwondering, van liefde, van vertedering, van dank, van deemoed, van weten, van afschuw, 
van haten, van smeken. Emoties van de ziel die uitstromen. Innerlijke gemoedsroeringen die 
mij ook uiterlijk beroeren. 
 
Het is bijna tastende liefdetaal, van afstoten en aanhalen. En alles wordt door de Heilige, zo 
ervaart P,  voorzien, omvat en ontvangen, als een liefdesgift. Ik en Gij. En zelfs nóg intiemer 
Ik en Jij. Ik zo ‘klein’ en Gij zo ‘groot’. Kunt Gij mij liefhebben, mag ik Gij als ‘gelijke’ 
liefhebben?  Ik verlang naar vullende liefde, omdat ik niet zonder kan, omdat ik een ‘tekort’ 
mens ben wiens leven vulling behoeft, lijdt aan leegte. Kan ik ten diepste ervaren dat de liefde 
van de Heilige onvoorwaardelijk is, overvol is, een eeuwig schenken aan de wereld, aan zijn 
schepping en aan elk schepsel afzonderlijk, aan mij en ‘mijn’ ziel?  Kan, wil ik deze heilige 
liefde wel ontvangen met al mijn voor de  Heilige ‘openbare’ tekortkomingen, waar ik mezelf 
zo voor schaam, die aan mij kleven, die mij zo belagen? Hoe is het mogelijk dat ik die liefde 
waardig ben? Geloof ik werkelijk, zonder twijfels dat deze ‘gelijke’ liefde voor mij mogelijk 
is? Het ingeschapen verlangen naar deze schenkende liefde uit overvloed, kan ik, al zou ik 
willen en er voor wegvluchten, niet ontlopen, het vormt de wezenlijke kern van mijn leven. 
Steeds sta ik weer voor die afgrondelijkheid: geef ik me aan de ‘te diepe’ liefde over, me 
volledig over aan de dragende nabijheid van mijn levengevende en alwetende Schepper, óf 
durf en geloof ik het tóch niet, draai ik me angstig om en probeer het vurig verlangen van 
‘mijn’ ziel naar liefde te doven en zelf de zin van ‘mijn’ leven te zoeken en te vullen. Maar 
wat ik dan ook doe en laat, ik blijf een leeg vat, een vat zonder bodem, nooit durend gevuld 
En het verlangen blijft smeulen, laat me niet los, ja brandt in mij.  
 
 Heilige, Gij geeft onvoorwaardelijk Uw overvolle liefde.  
 Helpt mij Uw liefde te ontvangen, onvoorwaardelijk, 
 Moge ik in staat zijn U deze liefde terug te geven uit vrije wil, onvoorwaardelijk, 
 en door te geven naar Uw wil, onvoorwaardelijk. 
 (PH) 
 
Naar mij zelf  kijkend ligt er een ‘hele’ weg, onbegaanbaar en eindeloos lijkt het.  
Alleen aan de hand van de Heilige kan ik gaan. En de leidende en liefdevolle hand van de 
Heilige is altijd daar. De Heilige die  mijn verleden vóór mijn geboorte, mijn leven en mijn 
toekomst na mijn dood kent en wenst. Dat wordt intens ervaren in psalm 139.  
Wat een ‘onmenselijke’ bemoediging is dat!  
Wat een troost om te mogen leven in het geloof dat Gij altijd bij mij bent, dat Gij met mij 
meetrekt ook als mijn uiterlijk en innerlijk leven een woesternij is. Gij wenste mij, Gij wenst 
mij en Gij zult mij altijd wensen. Wat er ook in mijn leven gebeurt. Hoe eigenzinnig ik ook 
steeds weer afdwaal. Al ben ik ver van U, al wend ik mijn gelaat van U af, toch wéét ik dat 
Gij mij van binnen en van buiten aanziet en vasthoudt. Met ‘dwingende’ èn liefdevolle hand. 
Ik kan niet zover afdwalen of  Gij weet mij te bereiken. Ik kan mijzelf verliezen, maar Gij 
verliest mij nooit. Waar ik geen uitweg zie, neemt Gij mij bij uw vaderhand; waar ik verdrink 
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in duisternis, leidt Gij mij naar het licht. Gij en Gij alleen zegt tot mij, uw ‘niet-willig’ beperkt 
schepsel, uw onvoorwaardelijk ‘ja’. Ik mag er zijn en moet er zijn in uw altijddurende 
overvolle liefde. Ik ben Uw noodzaak, Uw liefste en Uw geluk. Een onuitwisbaar ‘ja’ sterker 
dan de dood. ‘Ik, mijn ziel’! 
 
Dit hoor ik in deze psalm als ik deze lees. Zo klinkt het in ‘mijn’ ziel in een wenende vreugde. 
En de psalmist is dan ook heel nabij, even…!? 
 
Strofe-indeling 
Het begin, de eerste strofe (vers1-6)  en het einde van de psalm, de vijfde strofe (vers 23-24) 
zijn met elkaar verbonden door de herhaling dat de alles overziende Alwetende mij 
doorgrondt en mij op mijn weg leidt.  De constatering van de eerste strofe komt aan het eind 
terug als een smeekbede. In de tweede strofe (vers 7-12)  klinkt  het besef van de liefdevolle 
nabijheid van de Aanwezige. Dan volgt in de derde strofe (vers 13-18), de kern van de 
Psalm: overgevende verwondering van het schepsel zijn, zó volmaakt en zó gewenst. Maar 
dan in de vierde strofe (vers 19-22) die menselijke worsteling met het kwaad en de kwaden. 
 
Eerste strofe (vers 1-6) 
 
 HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,  
 2 u weet het als ik zit of sta,  
  u doorziet van verre mijn gedachten.  
 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,  
  met al mijn wegen bent u vertrouwd.  
 4 Geen woord ligt op mijn tong,  
  of u, HEER, kent het ten volle.  
 5 U omsluit mij, van achter en van voren,  
  u legt uw hand op mij.  
 6 Wonderlijk zoals u mij kent,  
  het gaat mijn begrip te boven.  
  
De Heilige kent mij van verre door en door, in al mijn daden en gedachten 
De Heilige doorziet mij totaal, van voor naar achter, van binnen naar buiten en omgekeerd, in 
al mijn doen en laten, mijn verborgen ‘gedachten’, mijn  gevoelens en motieven. Deze 
kennende Alwetendheid voelt soms beklemmend, zeker bij een ‘slecht’ geweten, en wanneer 
heb ik dat niet? Dan wil ik wel uit de omsluiting van dit onbegrijpelijke kennen doorbreken, 
me verbergen voor Zijn ‘grijpende’ hand die ook dan, als ik niet wil en me verzet, me blijft 
vasthouden. En ik verberg zoveel in mijn leven, elke dag, voor anderen en zelfs voor mezelf! 
En die hele verwarrende stroom van denken, voelen, willen, gewaarworden en mijn soms zo 
intieme en ook twijfelachtige innerlijke en uiterlijke reacties en gedragingen, dat alles is een 
open boek voor de Heilige, die mij ‘van verre’, wonend boven de hoogste hemelen, eeuwig en 
tijdloos, ziet. Niet te begrijpen, een en al verwondering voor de alwetendheid van de 
Schepper. Het maakt je gezien en ook wel ‘klein’. Het maakt me bewust van de beperktheid 
van mijn verstand, en van de ‘belachelijkheid’ om met mijn maat mijn leven te meten en die 
van de ander.  
Biddend kan ik me geheel toevertrouwen aan U.  Niet om aandacht, niet om te vragen. Maar 
omdat ik zoekend en tastend ben en Gij mijn liefdevolle en genadige Vader. Ik kan niet 
anders. Daarom aanbid ik, loof ik, prijs ik, vraag ik, smeek ik, klaag ik, huil ik, juich ik, ben 
ik stil en zeg alles en niets. 
Dit is mijn weg die Gij al kent en die ik toch in vrijheid ga, maar nooit onbeschermd, nooit los 
van U. Ik mag vertrouwen, dat Gij mij op mijn weg liefdevol begeleidt, ook al lijkt het in mijn 
binnenogen zo verlaten. 
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. Tweede strofe (vers 7-12) 
  
 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,  
  hoe aan uw blikken ontkomen?  
 8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,  
  lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.  
 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,  
  al ging ik wonen voorbij de verste zee,  
 10 ook daar zou uw hand mij leiden,  
  zou uw rechterhand mij vasthouden.  
 11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,  
  het licht om mij heen veranderen in nacht,’  
 12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –  
  de nacht zou oplichten als de dag,  
  het duister helder zijn als het licht.  
 
De Heilige is altijd nabij, het is onmogelijk mij aan Hem te onttrekken. 
Mijn huiverende verwondering voor de transcendente Alwetende, vervloeit met dankbaarheid 
want de Heilige is ook zo immanent nabij. Overal waar ik ben en ga, waar mijn ziel vertoeft, 
daar is ook de nabije bescherming aanwezig. Met geen mogelijkheid is aan Jou te ontkomen, 
ook al zou ik dat willen. Maar ik wil Jou niet ontlopen, mijn ziel smacht naar Jou. Gelukkig, 
geen duister zo diep of Jij Aanwezige doorlicht. Jouw hand, gévend en liefdevol, verstrekt dat 
waaraan ik nood heb. Geeft leiding en bescherming. Geen benauwenis Jouw nabijheid, maar 
bevrijdende aanwezigheid. Luisterend naar ‘mijn’ ziel, word ik op Jou gericht. 
 
Derde strofe (vers 13-18) 
 
 13 U was het die mijn nieren vormde,  
  die mij weefde in de buik van mijn moeder.  
 14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,  
  wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.  
  Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.  
 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,  
  kunstig geweven in de schoot van de aarde,  
  was mijn wezen voor u geen geheim.  
 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,  
  alles werd in uw boekrol opgetekend,  
  aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.  
 17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,  
  hoe eindeloos in aantal,  
 18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.  
  Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.  
 
De Heilige is mijn Schepper, Vormer en Maker. Ik, mijn ziel mag er zijn! 
In het midden, in verzen 13, 14 en 15 klopt het hart van deze aangrijpende psalm. Zó 
ontroerend en troostvol wordt daar gesproken over mijn allereerste begin, een begin die geen 
einde heeft. Geen creationist noch evolutionist kan dit wonder van mijn en welk ander leven 
ook verklaren. Die onvoorstelbare bezielde eenheid van veelheid aan lichamelijke en 
psychologische elementen. Alles precies ´op zijn plaats´. Die subtiele verweving van ik en 
‘mijn’ ziel. Het geheel van mijn uiterlijk en innerlijk zijn. 
De Heilige vormt mijn nieren , symbolisch de zetel van de meest gevoelige, intiem/eigen 
emoties; weefde als een wonder mijn blauwdruk en levenspatroon binnen de buik van mijn 
moeder; vormde mij uit de stof van de aarde, schenkt mij mijn specifieke talenten en 
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eigenschappen, blaast mij de levensadem in. Mijn unieke leven past in Uw Goddelijk Plan! 
Wie denkt hier niet aan de twee symbolische scheppingsverhalen van Genesis? 
 
Ik dank u dat ik, en iedereen en alles, door u  zo vreselijk wonderbaar geschapen, gevormd en 
gemaakt ben  
Ik leefde, leef en zal blijven leven in Gods (eeuwige) gedachten waaruit alles wat bestaat 
uitstroomt als uit een eeuwige levensbron en waarnaar ook alles terugvloeit. Een bóven-
eeuwige goddelijke scheppingskringloop. Niets gaat verloren, alles is door U gewild. Ik ben 
bedoeld en gewenst. Ik ben een gedachte in Gods oneindige gedachten. Ik ben spiegel van en 
voor de Heilige. Uw Naam worde geheiligd, als ik mijn naam naar Uw Wil heilig. 
O Heilige, helpt me mijn blik af te wenden van mijn beperkt  perspectief, en open mijn ogen 
voor Uw  Naam. 
 
Ik ben in de armen van de Heilige geborgen, want Hij is vanaf het begin, ja zelfs vóór het 
levensbegin bij mij betrokken, blijvend. Ik kan me zo verloren voelen, ook in de drukte van de 
mensen, dolend, nietig, klein, wanhopig, opgesloten, zoekend, niet in staat me te openen en te 
ontvangen. En tóch, ook dan, diep in mijn ziel weet ik: Gij zijt nabij en Gij zegt tegen mijn 
tastend leven: ja. Tot voorbij de dood, in gene zijde. 
 
 Wenn ich einmal soll scheiden 
 So scheide nicht von mir. 
 Wenn ich den Tod soll leiden, 
 So tritt mir dann herfür! 
 Wenn mir am allerbangsten 
 Wird um das Herze sein, 
 So reiss mich aus den Ängsten 
 Kraft deiner Angst und Pein. 
  (Bach, Mattheus Passion) 
 
Vierde strofe (vers 19-22) 
 
 19 God, breng de zondaars om,  
  – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –  
 20 ze spreken kwaadaardig over u,  
  uw vijanden misbruiken uw naam.  
 21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER,  
  niet verachten wie tegen u opstaan?  
 22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,  
  ze zijn mijn vijand geworden.  
 
Ik kan er niets aan doen, maar ik voel afschuw voor allen die U haten.  
Het mysterie van het kwaad en de kwaden overweldigt mij. Onbegrijpelijk die krachten die 
het wonder van het leven door u geschonken, willen vergooien,verkrachten, verbloeden.  
O, kon dat maar stoppen. Ik haat werkelijk uw verraders. Niet mijn vijanden, van 
ondergeschikt belang, weg met Uw vijanden. Ontwonderaars en kindermoordenaars!  
Ik begrijp Uw geduld met het kwaad niet. Kan ik die ooit bevattten? Het is toch ook Uw lijden 
aan en in Uw schepselen, Vader van mensenkinderen. Uw goddelijk geduld en Uw vermogen 
tot lijden en medelijden heb ik niet. Wat ik zie - gelukkig nog verre van mij -  is  teveel, niet 
te ‘plaatsen’, maakt me zo machteloos in mijn afschuw, afkeer en woede. Ik druk het weg en 
zo drukt het op mij. Lafheid, eigenlijk kan ik altijd wel doen. Maar wat en hoe? En wat is dan 
juist?  Heilige, ik vergeet dan even, of ik durf niet, te getuigen van Uw liefdevolle 
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Aanwezigheid. Bang uitgelachen te worden door ‘verlichte’ zélfweters. Zoals Petrus 
verloochen ik U, méér dan driemaal. 
Het is mijn agressieve uiterlijke ik, niet mijn ziel, die afschuwt en roept om en niet rouwt bij 
wraak! 
 
Vijfde strofe (vers 23-24) 
 
 23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,  
  peil mij, weet wat mij kwelt,  
 24 zie of ik geen verkeerde weg ga,  
  en leid mij over de weg die eeuwig is. 
 
Heilige, behoedt mij voor het gevaar van wegen die mij van u wegvoeren. 
Mijn ziel verzacht mijn onstuimigheid en herinnert mij aan het gedrag van Petrus bij de 
gevangenneming van Jezus Christus. Hij, agressief, trekt het zwaard, maar wordt door Jezus 
terecht gewezen. Zijn mijn afschuw, wraakgeroep, mijn menselijke veroordelingen van 
anderen niet héél strijdig met de gevende alomvattende liefde van de Heilige?  Heb ik U 
gemeten met mijn maat? Ben ik alweer, van het ene op het andere moment op een 
doodlopende weg gekomen, me zondig afgewend van U? Ben ik beter dan die anderen?  Zijn 
deze kwade krachten, onderdrukt of verborgen óók niet in en bij mij? Ik verduister mijn ziel 
voor uw Licht, voor uw Aanzien. Laat mij slechts het gedrag laken, niet de kwaaddoenden 
zoals ikzelf.  
Ik schrik van mijn aanmatiging. Ik smeek dat U, alwetende en albegrijpende, mijn hart  toetst 
en mijn ‘verontrustende’ gedachten corrigeert. Dat U me hierbij helpt en leidt. 
 
Daarom bid ik: U doorziet mij, u  kent mijn hart, helpt mij Uw Naam te heiligen, verlos mij 
van de zonde en van het kwaad aan mij.  
  
Niemand kent me beter dan de Heilige, mijn Schepper..Maar dat houdt het kwaad en 
dwalingen niet tegen.  Die kunnen bij onachtzaamheid, trouweloosheid, op kritieke ‘zwakke’ 
momenten de ‘verre’ Ik-Gij relatie of  ‘nabije’ Ik-Jou relatie doorschimmelen. 
De verbijsterende kreet van Jezus aan het kruis: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten”, is daar een indringend voorbeeld van. "Ik en de Vader zijn één", en tóch. Zelfs 
Jezus, de Mensenzoon twijfelt. Maar Hij vervolgt “niet mijn wil, maar Uw Wil geschiedde”. 
 
Ik ben zo op mijn weg naar eeuwigheid, altijd maar weer alleen.  
Maar in dat onrustige alleen-voelen weet ik, dat ik vrij ben te gaan zonder vrij te zijn van de 
Heilige.  
 
 
Toegift.  
In de joodse traditie neemt Psalm 139 een belangrijke plaats in op de eerste sabbath van het 
nieuwe jaar, wanneer de Toralezing opnieuw begint met de scheppingshymne van Genesis 1.   
De katholieke liturgische traditie sluit hierbij aan door tijdens de Paaswake op paaszaterdag 
ook het scheppingsverhaal te lezen. Psalm 139 is daarna de introïtustekst van dagmis van 
Pasen. Dit is immers het christelijke feest van het begin van de nieuwe schepping, een 
wedergeboorte, door de opstanding van Jezus Christus.  
De psalm van Pasen is dus Psalm 139: Heilige, Gij ziet mij zoals ik ben. 
 
PH 15 april 2009 
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