
  Psalm 5       paul horbach, 2014 
  
1 Voor de leider van de muzikanten, bij fluitspel.  
Een zangstuk op naam van David.  

2 Neem mijn overpeinzingen ter ore [OZeN], He i l ige [YHVH],  
versta mij als ik stamel;  

3 luister als ik roep om hulp,  
mijn koning, mijn God [EL] ,  
tot U richt ik mijn gebed.  

4 Hoor mij, Heilige, vroeg in de morgen,  
als ik vroeg in de morgen mijn zaak aan U voorleg  
en zie [AYiN] naar U.  

5 U bent geen god  
die de misdaad [Ra] begunstigt,  
de boosdoener heeft geen toegang tot U.  

6 De blik van uw ogen  
kan geen dwaze doorstaan.  
U haat iedereen die kwaad doet,  

7 slaat iedereen neer die liegt;  
de Heer verafschuwt moordenaars en bedriegers.  

8 Maar door uw overstromende genade [CheSeD] 
zal ik uw huis betreden,  
en voor uw Tempel buigen,  
in vreze [YiRaH] voor U.  

9 HEER, leid mij door uw rechtvaardigheid,  
tegen mijn vijanden,  
en effen een weg voor Uw aangezicht [PaNiM].  

10 Op hun volle mond valt geen staat te maken,  
hun lege hart is een donkere afgrond,  
hun keel een gapend graf,  
hun tong is een vlijmscherp wapen.  

11 O God, betaal hun met gelijke munt,  
laat ze sterven aan hun eigen plannen  
en over hun vele misdaden vallen:  
zij verzetten zich tegen U.  

12 Maar iedereen die bij U schuilt vindt vreugde  
en kan zonder ophouden zingen.  
Neem hen in bescherming,  
dan juichen om U allen die uw naam beminnen [AHaB] .  

13 HEER, U zegent [BaRaK] de rechtvaardige [TsaDiK] ,  
U zet een schild [ATaR] van liefde om hem heen.  

 
 
Deze psalm is een en al bidden, en dat zonder vroomheid maar in het volle besef van eigen 
onmacht en afhankelijkheid.. 
In vers 2 meteen aan het begin van de psalm, komt het bijzondere bidden naar voren. 
De Heilige wordt aangeroepen, steeds weer, ook in de twee volgende verzen. 



Op allerlei manieren wordt naar de Heilige gereikt met met woorden als: Hoor, versta, hoor, 
roepen, stamelen, vragen, voorleggen, uitzien. 
De psalmist voelt zich in zijn kern bedreigd door tal van kwade neigingen, boosaardige 
stemmen die in hem chaos veroorzaken en waardoor hij de stem van de Heilige in zijn hart 
niet meer hoort. Hij voelt zich bedreigd omdat hij in de chaotische draaikolk dreigt te worden 
getrokken. Dat geeft grote onrust, een existentiële onrust. Maar ook een heilige onrust, de 
andere kant ervan, want door die onrust richt hij zich in gebed, overpeinzing, roepen, 
stamelen, zuchten tot de Heilige. De psalmist bidt en smeekt zo indringend dat de Heilige wel 
moet antwoorden. Dat antwoorden van de heilige is genade.  
De psalmist bidt in de bedreigende onrust om genade. 
Oor (vers 2) is in het Hebreeuws het woord OZeN (Aleph-Zayin-Nun,1-7-50) De 
getalswaarde is 58, dezelfde getalswaarde van CheN (Cheth-Nun, 8-50), van genade. 
Het bidden is heel intens. De Heilige wordt in vers 3 aangeroepen als Koning en God. Mijn 
Koning en mijn God (EL, Aleph-Lamed, 1-30). De psalmist  weet zich dienaar en onderdaan 
met een opdracht om zijn Koning en God te dienen. Hij dreigt deze opdracht te verzaken door 
de kwade neigingen in hem die zo sterk worden. Hij dreigt dus de betekenis van zijn leven te 
verliezen. Hij bidt daarom als dienaar, voor U niet voor mij, smeek ik. Het gaat om de 
vervulling van Uw opdracht, Uw roep. Help me U te helpen, trouw te zijn. 
In zo’n crisis is het meest geschikte moment de ochtend, de vroege ochtend (vers 4) Altijd, 
elk moment kan gebeden worden, maar in de ochtend, bij het ontwaken, zijn de afleidende 
dagelijkse besognes nog gering, misschien zijn dan de  kwade neigingen die jouw ruimte en 
hart willen bezetten, dan nog wat stil. 
En dan dat hoopvolle ‘zie naar U’. Hier wordt het woord Ayin (70-10-50 = 130) gebruikt. 
Als we oppervlakkig kijken zien we alleen verwarrende veelheid waarnaar het getal 70 kan 
verwijzen (Ayin = 70). Maar als we met innerlijke ogen kijken, zien we 130, de getalswaarde  
in de honderdtallen van het Hebreeuwse woord Echad (Aleph-Cheth-Daleth,1-8-4= 13)  endat 
beteeknt eenheid. Innerlijk kijken is eenheid schouwen in de veelheid, de veelheid verbinden 
met de Ene, met de Heilige.   
In de verzen 5-7 benoemt de psalmist in zijn gebed het kwade, RA (Resh-Ayin, 200-70). Het 
zijn krachten die kwaad zijn omdat ze losgeraakt zijn van de Heilige, van de Oorsprong. 
Krachten die de ziel willen wegtrekken uit het verbond, zelfs krachten die het verbond willen 
vernietigen, terugkeer willen verhinderen. En hij vraagt hulp om radicaal uit de greep van 
deze krachten te komen. Hoewel het hart van de psalmist onder invloed van de RA-krachten 
is, welt daardoor heen in en door de onrust het gebed om genade op. 
En als de psalmist zo bidt, in zijn crisis en onrust in zijn hart, licht zekerheid op, de zekerheid 
van een heilig geloof. Dat is genade die wordt ontvangen op zijn gebed. 
De genade (vers 8) is overstromende goedertierenheid waarvan de psalmist zeker is. De 
overstromende genade is er altijd (al). Want genade is onlosmakelijk verbonden met de 
Goedheid en Liefde van  YHVH, van de Heilige. Het getal 72 is verbonden met de 
onuitsprekelijk naam YHVH en dat is ook het getal van Chesed (Cheth-Samek-Daleth, 8-60-
4= 72).  
De goddelijke genade wordt door de psalmist ervaren als Liefde Gods (AHaBaH, Aleph-Heh-
Beth-Heh, 1-5-2-5 = 13). Het is dus deze liefde die eenheid (EChaD = 13) brengt, niet de 
psalmist, niet onze liefde, maar alleen als Zijn Liefde aanwezig kan zijn. 
Deze ervaring van de bovenmenselijke liefde, doet de psalmist buigen, beven, terugdeinzen, 
hij voelt zich te klein om die liefde te ontvangen. Zo’n ervaring van de grootsheid van God , 
is de Vreze Gods (Yirah in het Hebreeuws).  



Het Huis binnen gaan, de Tempel betreden, geeft in een paar woorden de kern weer van de 
weg van de mens. De symbolische weg naar en door de Tempel en deze weg moet door de 
Heilige worden gebaand (vers 9). De psalmist beseft met heel zijn wezen zijn onmacht. Hij 
moet de regie over zijn leven overgeven, toevertrouwen aan de Heilige. 
In de voorhof worden kwade neigingen weggewassen en gezuiverd; in de heilige plaats wordt 
de ziel bereid gemaakt om van gelaat tot Gelaat God te kunnen ontmoeten (in het Heilige der 
Heilige). Dit besef alleen al vervult met vrees en ontzag ‘ik ben niet waardig’, verre van dat! 
Aangezicht (PaNiM) wordt in het Hebreeuws altijd in meervoud weergegeven (meervoud of 
dubbelheid is de uitgang ‘iM’). Daar ligt het diepe weten aan ten grondslag dat een gelaat er 
nooit op zichzelf kan zijn. Het gelaat is er alleen als er een ander gelaat is dat hem werkelijk 
aankijkt en omgekeerd. Gelaat is alleen in liefdesrelatie. Het is altijd Gods Liefde dat de 
relatie van gelaat tot gelaat omvat en mogelijk maakt.  
De verzen 10 en 11 wijzen op het ontkrachten van de kwade neigingen in de voorhof van de 
tempel. Zij kunnen in hun negativiteit de Heilige Plaats niet binnengaan. Deze zuivering is 
dus een belangrijke fase van de weg van de mens, en we zijn en komen in ons lezen steeds 
weer in de voorhof! 
In vers 10 wordt gesproken over het ‘lege hart’ en de ‘de volle mond’.  
En inderdaad in het hart van de boosaardige is geen geloof en liefde. Daarom is de keel, 
waarvandaan de woorden worden veruiterlijkt, als een gapend graf. Hun drukke stemmen en 
hun mooie woorden vinden niet hun bron in geloof en liefde, maar hebben hun oorsprong in 
geïsoleerd eigenbelang. Daarom is hun tong een ‘vlijmscherp zwaard’ want ze snijden de 
heelheid van de schepping en de menselijk leven in stukken, het verlangen vermorzelend naar 
eenheid met de Heilige. 
Dan horen we in vers 12 het vreugdevolle inzicht van psalm 2: ‘welgelukzalig die schuilt bij 
de Heilige’. Dat is het liefhebben (AHaB, 1-5-2) van Zijn naam. Dan is er onophoudelijk 
lofprijzend zingen. 
De juichende en overwinnende ‘conclusie’ in vers 13 besluit de psalm ‘O, Heilige,  zegen 
(BaRaK) de rechtvaardige. U zet een schild van liefde om hem heen’ 
Een rechtvaardige, TsaDiK) is de mens die ruimte is, zich niet laat meeslepen door kwade 
neigingen, door ‘ikken’ die hem reduceren tot gemankeerd uiterlijke mens hier. Integendeel 
de rechtvaardige laat de kwade neigingen in zijn ruimte toe, laat alles toe opdat de daarin 
verscholen krachten niet door hem, maar door de Heilige ‘gebonden en verbonden’ kunnen 
worden. De Heilige zegent (BaRak, Beth-Resh-Kaph, 2-200-20), beveiligt deze ruimte die 
veelheid toelaat op alle niveaus (niveaus van Briah, 2, yetsirah, 200, en Assiah, 20) . 
In het Hebreeuws betekent schild, ATaR dat de ruimte beschermt ‘met liefde kronen’ (AtaR, 
Ayin-Theth-ReSh, 70-9-200). Kronen is in verbinding brengen met de Heilige. De door de 
Heilige gezegende ruimte is als een schild van liefde die beschermt en tot eenheid voert. 
Dat we dat zo mogen gaan beleven. Amen. 
 
De psalm is in het eigen leven zo herkenbaar. Steeds weer worden we weggetrokken uit onze 
gerichtheid op de heilige. En we kunnen dan geen knop omdraaien. Ook als we ons inspannen 
om ons tegen deze krachten te weren, lukt dat maar niet, of alleen tijdelijk, en komen juist 
omdat we de tegenkrachten in ons zelf zoeken, de neigingen versterkt terug. We moeten 
bidden, erkennen dat we zelf onmachtig zijn en Zijn hulp nodig hebben. We moeten bidden 
om genade die liefdevol is. En in ons gebed mogen we de Heilige aanspreken, Hem smeken 
ons te helpen niet alleen voor ons zelf, maar ook in Zijn belang en in die van Zijn Schepping.  
 



 
 


