
Psalm 6   Berouw omwille van Hem                                 paul horbach 
 
1 Voor de leider van de muzikanten, onder begeleiding van snaarinstrumenten,  
op het achtsnarig instrument. Een zangstuk op naam van David.  

2 O, HEILIGE[YHVH], straf mij niet in Uw toorn;  
sla mij niet in Uw toorn.  

3 Wees genadig [CheN] , HEILIGE: mijn krachten [Nefesh] bezwijken;  
genees mij, HEIL IGE, mijn gebeente is ontzet.  

4 Ja, mijn ziel is zeer ontzet,  
En Gij, HEILIGE, hoe lang nog?  

5 Keer weder en red mij, HEILIGE,  
bevrijd mij omwille van uw goedertierenheid.  

6 Want wie, in het dodenrijk [SheoL], maakt melding van U?  
Wie, in het dodenrijk, zou U loven?  

7 Ik ben moede van het zuchten,  
nacht op nacht ween ik mijn kussens nat,  
met tranen is mijn bed doordrenkt.  

8 Mijn ogen staan dof van wanhoop,  
staren verstard naar alle belagers.  

9 Ga weg: kom niet dichterbij,  
Boosdoeners, jullie allemaal,  
want de HEILIGE hoort mijn wenen.  

10 Hij hoort mijn smeken,  
de HEILIGE ontvangt mijn gebed.  

11 Mijn vijanden zijn beschaamd en ontzet  
en druipen vol schaamte af, onverwachts.  
 
De psalm gaat over berouw. Berouw dat altijd gepaard gaat met innerlijke tranen en dat zich soms 
ook toont in uiterlijke tranen, soms met uiterlijke traanloosheid. 
Berouw hangt samen met de algemene toestand waarin ik me in de actualiteit van in-de-tijd-zijn 
bevindt. We zijn geschapen om het goede te doen, als dienaar niet voor ons zelf doch voor de 
verheffing van alles wat was, is en zal zijn. Maar staande in onze vrijheid om deze dienstbaarheid 
op ons te nemen, doen we dikwijls, in onze oordelende ogen te dikwijls, niet het goede door 
onwetendheid, zwakheid, gemakzucht, verstrooidheid en traagheid. Aan ons kleven verborgen 
krachten die als negatieve neigingen te voorschijn komen en die ons laten doen voordat we er 
werkelijk voor kiezen. Het goede willen doen, doch toch zo vaak het goede niet doen hoort bij ons 
menszijn. Bijna zou je kunnen zeggen dat onze goede wil te traag werkt. 
Als we zo afgekeerd zijn van de Heilige en dat in ons hart beseffen ervaren we dat als Toorn van 
God. Het is alsof God Zijn Gelaat en genade van ons heeft weggenomen. Het berouw dat in mijn 
hart de ‘afstand’ tussen de Heilige en mij binnenstroomt, is de zachte, schoonwassende kant van 
Gods Toorn. Het is een diep religieus ‘gevoel’ van overgave , van een intens besef van ‘het is 
goed’. 
Berouw overkomt mij, is niet van mij. Het komt van elders, van ‘boven’ naar ‘binnen’ mededogend, 
liefdevol, omvormend. Het gebeurt aan mij. Het berouw geeft zachte kracht om me om te keren op 
weg naar Zijn gelaat. Niet alleen dankbaar en biddend, maar vooral door toch ‘het goede’ te doen 
ondanks het verwarrend weten dat ik ‘het goede’ vanuit mezelf niet kan doen. 
Hoe ik ook ‘huil’, hoe ‘mijn’ wanhoop zich uiterlijk ook toont, de Heilige hoort zijn wenen, ziet mijn 
strijd, geeft de kracht van Zijn genade, waardoor de strijd in mij gewonnen wordt. Berouw komt 
van diep en gaat diep. Berouw is de genade dat mij steeds weer  verzoend met mijn menselijke 



staat die gekenmerkt wordt door tekort en waarin het ‘boven-menselijke’ wordt gevraagd. 
 
In de verzen 2-4 roept de psalmist zijn verontrustende en uitzichtloze situatie waarin hij verkeert 
uit. 
 ‘mijn krachten bezwijken’ : mijn levenskracht, Nefesh, waarmee ik met de Heilige via de 
goddelijke adem verbonden, dreigt te verstikken. Ik dreig los te raken van mijn goddelijke 
oorsprong; 
‘mijn gebeente is ontzet’: gebeente staat voor de kern van mijn lichamelijk zijn, het kunnen 
functioneren in de horizontale wereld, niet alleen fysiek, maar ook sociaal-psychologisch; 
‘mijn ziel is zeer ontzet’: is ziek, gebroken; 
‘Hoe lang nog, Heilige’: ik houd het niet langer vol, ik kan niet meer. 
De psalmist went zich met alles wat hij aan kracht nog in zich heeft tot de Heilige. Hij wordt van 
alle kanten in heel zijn wezen, lichamelijk-psychologisch en op zielsniveau, overweldigd, bedriegt 
onder te gaan in chaotisch niets. Voor hem is de situatie uitzichtloos. Alleen de Heilige kan- als Hij 
snel is! -  met zijn genade nog redding brengen. 
Dan volgen de verzen 5 en 6. In het diepste van de ziel, daar waar zijn laatste kracht huist, 
doorziet de psalmist dat hij geen genade om hemzelf krijgt, maar juist omwille van de Heilige zelf. 
En daarmee confronteert hij de heilige mee in al zijn smeken. Geef mij kracht omwille van U.  De 
goedertierenheid (Chesed) en liefde van de Heilige, die vrede en eenheid brengen, kunnen alleen 
via mij, zijn onvolmaakte dienaar, uitstralen in deze wereld. Heilige, u heeft mij nodig! Redt mij om 
U. De Heilige heeft mij geplaatst in deze wereld om daar kanaal te worden voor Zijn Liefde. De 
Heilige heeft toch niets aan de dode dienaar in het dodenrijk (SheoL). Dood betekent niet 
lichamelijk dood, maar volledig afgesneden van de Heilige. SheoL hangt samen met ´vragen´, 
maar een vragen in de volle zekerheid dat er geen antwoord komt. Een leven zonder geloof, 
letterlijk, zonder hoop, en zonder liefde. In die halve staat bevinden zich de boosdoeners, de 
krachten van het kwaad. De psalmist heeft de angst om in de halve staat weggezogen te worden 
en de andere ‘halve’ kant, de relatie met de Heilige te verliezen. 
In de verzen 7 en 8  stelt de psalmist zich volledig open voor het berouw, de diepe onmachtige 
bereidheid in zijn hart om zich te laten genezen, zich te laten omkeren. ´Ik ben moede van mijn 
steunen en zuchten´ Uiterlijk zijn de tranen opgedroogd. Verstarde ogen, dof en wanhopig, zo 
bezeten door de eigen situatie, openen zich in overgave en in Gelassenheit naar Hem. Alleen nog 
maar vertrouwen in de Heilige, Zijn hulp komt, het vertrouwen is al Zijn hulp. Voor de heilige zijn 
er geen geheimen. God accepteert mijn tranen in elke vorm, ook als ik huil zonder tranen die mijn 
bed opvangt. Mijn innerlijke berouwvolle tranen zuiveren mijn krachteloze ziel, geven mijn 
gebeente stevigheid en energie.  
Daarom ga weg ´krachten van het kwaad´ wat de Heilige heeft mijn tranen om Hem  geplengd 
ontvangen. In de volgende verzen 9-11 worden de Ra-krachten gewaarschuwd. De Heilige heeft 
het steunen en zuchten gehoord als Zijn eigen tranen. Verdwijn in jullie eenzijdigheid, in jullie 
halfheid, de Heilige kan jullie op elk moment, als Hij dat wil, vernietigen. 
 
Door berouw raken we weer toegekeerd naar de Heilige. Worden we als half mens losgeraakt van 
de Heilige, in al onze beperktheid, onze onmacht, onze onmogelijke vrijheid geheeld om  zijn brug 
te zijn tussen hemel en aarde. Dan zijn we een heel mens. Misschien maar een onopgemerkt 
moment hier, misschien in ons gebrekkige ´goedzijn´ of door de ongekende en verborgen 
resultaten van onze ‘goede of slechte’ van ons zo leven.   
 
 


