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David zingt Psalm 3  
 
                                Paul Horbach 
Psalm 3  
1 Een zanglied van David, toen hij vluchtte voor Abshalom, zijn zoon.  
2 Heilige, hoe talrijk zijn mijn benauwers;  
velen staan tegen mij op.  
3 Velen zeggen van mijn ziel:  
geen verlossing voor hem bij God. Sela  
4 Gij echter, Heilige, bent een schild voor mij,  
mijn glorie; Gij, verheffer van mijn hoofd!  
5 Roep ik met luide stem tot de Heilige,  
Hij verhoort mij vanaf Zijn heilige berg. Sela  
6  Ik lig neer en slaap; ik ontwaak,  
want de Heilige ondersteunt mij.  
7  Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk,  
opgesteld aan alle kanten rondom mij.  
8 Sta op, Heilige, verlos mij, mijn God!,  
want Gij hebt al mijn vijanden geslagen op de kaak,  
de tanden van bozen stukgebroken.  
9  De verlossing is van de Heilige;  
Uw zegen is over Uw volk! Sela  
 
 
David  
Waarom zingt David deze psalm? Misschien kan de naam David dit verduidelijken. Een naam 
drukt immers de essentie uit (i). 
David wordt in het Hebreeuws geschreven als Daleth-Waw-Daleth (4-6-4) 
De letter Daleth is ook het getal (4) van manifestatie. Daleth betekent ook deur. De Waw (6) 
bevindt zich tussen beide Daleth’s, beide deuren. Waw geeft verbinding weer en betekent in 
het Hebreeuws haak. De schepping bestaat uit de hemelen en de aarden. Twee manifestaties 
die verbonden moeten blijven opdat de schepping tot voltooiing kan komen. De beide Daleths 
verwijzen naar die hemelen en de aarden, zijn de deuren, de poorten tot die manifestaties. 
David heeft de potentie om verbinding (Waw) tussen de hemelen en de aarden tot stand te 
laten komen. Dat is zijn taak. Dat is brug worden tussen hemelen en aarden. 
Deze verbinding wordt door David voorbereid. Als dan de Zoon, de Messias, wordt geboren, 
de Zoon van David is die brug een kosmisch feit. 
David is de aangestelde Koning, de plaatsvervanger hier van de Heilige. De opdracht van 
David is uiterst moeilijk en de Bijbel verhaalt de zwaarte van zijn opdracht. Ook in ons is 
David aanwezig die voor deze goddelijke taak staat. Wij kunnen dus veel leren van wat de 
Bijbel hierover verwoordt. 
David staat er zeker niet alleen voor. Hij weet zich in alle omstandigheden de Geliefde van 
God. Geliefde, in het Hebreeuws DoD (Daleth-Waw-Daleth, 4-6-4), wordt immers met 
dezelfde letters geschreven als David. Zich Geliefde weten van de Heilige en dit ervaren als 
een levende werkelijkheid in het hart, dat is de genade die David (en ook ons) helpt 
tegenwerking en moeilijkheden bij de volbrenging van de opdracht aan te kunnen. En de 
tegenstand is niet gering, eigenlijk onoplosbaar! De moeilijkheden waarmee David 
geconfronteerd wordt, zijn bovendien ook aan eigen gedrag te wijten. 
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Geliefde-zijn 
Dit vertrouwen van Geliefde-zijn, ook in situaties waarin David volgens menselijke 
maatstaven de zwaarste straf verdient, helpt hem met zijn opdracht. En het volk wenst, wéét 
dat hij bij God in ongenade is gevallen (vers 3). ‘Zijn ziel (Nefesh) heeft geen verlossing bij 
God’ De genade van Geliefde-zijn moet hem ontnomen worden. Maar voor de Heilige gelden 
deze wereldse normen niet, wel die van de Liefde. David slaagt in zijn opdracht. Dat geeft aan 
dat ook wij kunnen slagen om brug te worden tussen hemelen en aarden. Ondanks onze 
beperkingen en fouten, zelfs als we ín de ogen van mensen en van onszelf grote ‘zonden’ 
begaan. Wij krijgen daartoe de hulp van de Heilige. In ons innerlijk zijn wij immers óók de 
Geliefde van de Heilige. Aan de Geliefde wil je álles geven. De liefde van de Heilige stroomt 
onophoudelijk en onvoorwaardelijk. Maar die gunnende liefde moet David (en dus wij ook) 
wel in vrijheid ontvangen en beantwoorden. De vrijheid mag niet van de Geliefde worden 
weggenomen, omdat dan de liefde zelf wordt gedood. Liefde  kan geen dwang verdragen. De 
Heilige schenkt ons uit liefde alles wat nodig is, maar kunnen we ontvangen, kunnen we in 
voor- en tegenspoed geloven, vertrouwen, doorgeven?. Er is potentie om de levensopdracht te 
volbrengen, maar het is onze vrijheid die opdracht te beamen (of niet). We kunnen het 
liefdesgeschenk ook eigenzinnig aanwenden, zelfs afwijzen. En David toont ons dat we in ons 
leven Liefde ontvangen en Liefde afwijzen. Ons leven wordt hierdoor gekenmerkt. Waarom 
toch die afwijzing van Liefde? David wil de Liefde niet afwijzen maar het gebeurt toch, 
bewust of onbewust, wie kan dat beoordelen?  In ‘ons’ leven hier, die de zevende dag wordt 
genoemd, kúnnen we niet heilig zijn, wel geheiligd worden. Als wij ons afkeren van de 
Heilige vermindert dat Zijn  Liefdesstroom niet, maar geeft haar juist de mogelijkheid zich 
intenser te tonen. Dat doet David zingen, dat veroorzaakt zingen in onszelf. 
 
Zoon 
In de bijbelteksten over David zijn de begrippen ‘David’ en ‘zoon’ nauw met elkaar 
verbonden. David zelf is de geliefde zoon van de Heilige die tot plaatsvervangend koning 
wordt gezalfd. Daarnaast kunnen we drie zonen van David onderscheiden. 
De (hemelse) Zoon van David wijst op de belofte dat de verlosser, de Messias geboren zal 
worden uit het geslacht van David. Dan is er Shalomo, de zoon van David en Bathsheba, die 
David als koning opvolgt en de Tempel bouwt. De Tempel die David graag zelf had gebouwd. 
En er is ook die andere, aardse zoon Abshalom die hem naar het leven staat en David uit zijn 
koningschap wil stoten.  
Het verhaal van David en deze zoon Abshalom vormt de achtergrond van psalm 3.  
 
Achtergrond van psalm 3. 
Het begint met het verhaal van David en Bathsheba (2 Samuël 11-15) 
Kort samengevat: David ziet Bathsheba en begeert haar. Hij huwt haar na haar man Uriah de 
dood in te hebben gestuurd. God straft hem bij monde van de profeet Natan, die de koning 
een parabel vertelt over een rijke man die het lammetje van een arme man gebruikt om te 
slachten. Koning David vindt dat de rijke man een schandelijk misdrijf had begaan, waarna 
Natan onthult dat David zelf die rijke man was. Dan breekt berouw (Teshuva) bij David 
door. Het eerste kind van David en Batseba sterft een paar dagen na de geboorte. Shalomo 
(Shin-Lamed-Mem-Heh, vrede), het tweede kind van David en Batsheba, volgt David later 
op als gezalfde Koning. David beseft in zijn hart dat hij gezuiverd moet worden en dat hij 
daarom een rechtvaardige ‘straf’ zal ondergaan. En dit gebeurt door het levensbedreigende 
verzet van zijn volk tegen hem geleid door zijn eigen zoon Abshalom. David ontsnapt, 
vlucht naar de Olijfberg, geeft zich berouwvol en in vertrouwen over aan de Heilige, 
doorstaat de beproeving en daar zingt hij deze psalm.  
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Abshalom 
De verbondenheid van vader en zoon komt opvallend genoeg het duidelijkst naar voren in 
naam van Abshalom (Ab-Shalom), de aardse zoon van David. Ab betekent vader (Aleph-
Beth, 1-2) en Shalom betekent vrede (Shin-Lamed-Waw-Mem) . Vreemd dat juist deze zoon 
‘vrede van de vader’ wordt genoemd. Maar als we verder kijken toch niet. Verrassend genoeg 
krijgt David door toedoen van deze zoon vrede!  Juist in de beproeving door Abshalom vindt 
David vrede en wordt hij verheven, opgericht (vers 4). En deze vrede wordt uitgedrukt in 
naam van zijn opvolger en wijze zoon Shalomo (Shin-Lamed-Waw-Mem, vrede, voltooiing). 
Shalomo is de onvergankelijke vrucht van zijn leven en tevens een voorwaarde voor de 
geboorte van de hemelse Zoon, de Messias. Via de zoon Abshalom wordt het verstoorde 
evenwicht in David hersteld en verdiept.  
 
Schild  
David doorstaat de beproeving, een fase van zuivering. Maar hij beseft dat dit niet zijn eigen 
verdienste is. In de psalm zingt hij dankbaar en vol overgave over schild en glorie die van de 
Heilige zijn (vers 4) 
Schild in het Hebreeuws is Magen (Mem-Gimmel-Noen, 40-3-50). Het getal drie, de 
Gimmel, betekent in het Hebreeuws kameel en wordt gezien als het gaan door de 
tegenstellingen. Dat is inderdaad wat ons leven tekent. In al die voor ons onbegrijpelijke 
tegenstellingen gaan we toch de weg die mag leiden naar de Heilige. We kennen de weg niet, 
maar we trekken door het leven in vertrouwen dat Hij ons bij dag en nacht door de eindeloze 
woestijn leidt en ons leven zo tot bestemming laat komen. In het woord Magen, dus schild, 
gaat die weg van 40 naar 50. De weg voert door de eindeloos stromende tijd (Mem, 40, water, 
symbool voor tijd als manifestatie) naar een andere toestand, naar een onbekende wereld 
(Nun, 50, symbool voor het ‘beloofde land’, de achtste dag).  Nun betekent vis. We mogen 
erop vertrouwen dat we door en in ons leven uit de tijd (water) worden gevist en ‘herleven’ in 
een toekomstige wereld waarin de zin van onze weg wordt ervaren.  
Schild doet ook denken aan de Davidster, het zegel van Shalomo, het Hexagram, de zes 
richtingen van de ziel. De punten van dit schild verwijzen naar krachten in de ziel die 
corresponderen met Abraham (Chesed), Isaak (Geburah), Jacob (Da’ath), Mozes (Netsach), 
Aäron (Hod) en Jozef (Yesod). Het schild is ook de centrale Waw (6) in de naam van David. 
Met de opgeheven David in het centrum, in het hart. In Tifereth, de plaats waar de verlosser 
geboren zal worden (ii) 
David beseft dat alleen dit schild hem beschermt en door de Heilige is geschonken. 
De ervaring van dit beschermd schild kan zich aan ons onthullen indien de verhalen van deze 
Bijbelfiguren in ons levend worden. Dit schild beschermt onze innerlijke ruimte, het huis 
waarin het goddelijke aanwezig kan zijn. 
 
Glorie 
Glorie is in het Hebreeuws Kabod (Kaph-Beth-Wav-Daleth) 
Deze Glorie verwijst naar de Shekinah, de Glorie van de Heilige, de immanente aanwezigheid 
van de Heilige. David ervaart de aanwezigheid van de Shekinah binnen de zesvoudige ruimte 
die het schild in de chaos buiten hem ‘in hem’ uitspaart. De Glorie van de Heilige, de 
Shekinah woont in dit huis en beschermt David rechtstreeks tegen al het benauwende (vers 2) 
dat hem bedreigt. De ervaring van de goddelijke aanwezigheid in hem, brengt hem tot jubel 
en lofzang. Hij kan niet anders, het zingt in hem. Het is eigenlijk de Shekinah die lijdt, het is 
de Shekinah die zingt Daarom is deze psalm geen klaagzang over het lot dat hem teistert, 
maar integendeel een lofzang. David weet in zijn hart dat het goed is wat hem overkomt en te 
wachten staat. Ook bij ons kan het besef doorbreken dat al het onvolkomene in ons leven, 
zelfs dat wat we als slecht ervaren, toch goed is omdat de Shekinah beschermend aanwezig is. 
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Zij wéét en hoedt, wij ontberen het wezenlijk inzicht in de zin van het gebeuren dat ons 
overkomt.  
. 
 
Psalmzang    
De psalm is een zang van vertrouwen, van in vreugde de beproeving aanvaarden omdat deze 
zuivert en bevrijdt. In vers 4 verheft de Heilige David’s hoofd  (RoSh, Resh-Aleph-Shin). 
David richt zich niet zelf op. David ligt en slaapt (hij bevindt zich in Malkuth), wordt gewekt 
(door de Heilige) en zijn hoofd wordt opgericht (in Tifereth). Staande, de voeten in Malkuth. 
Zijn liggende, slapende houding wijst op de horizontale gerichtheid die gezuiverd wordt, die 
David in vertrouwen laat zuiveren. Hij geeft zich over aan de beproeving, ontvankelijk zonder 
actief verzet. De verheffing van horizontaal naar vertikaal vormt het kruis, het snijpunt van 
zijn horizontaal leven en de verticale gerichtheid. In dat centrum van het kruis wordt David 
gewekt. Maar hoewel zijn hoofd wordt opgericht tot in de hemelen, het goddelijke, blijft hij 
nederig. Bij Davis geen hoogmoed meer. Dat drukt de vorm van de letter Resh ( ר , hoofd), 
omhoog gerichte maar tevens gebogen, zo mooi weer. David ervaart zijn ellendige 
omstandigheden niet als wraak van de Heilige omdat hij fout geweest is. Bij de Heilige is 
geen sprake van wrekende straf, alleen rechtvaardige Liefde. Wraak is in het Hebreeuws 
Nekomo (Nun-Kof-Waw-Mem-Heh, 50-100-6-40-5, wraak)  maar betekent eigenlijk 
oprichten. De stam van dit woord is immers Koom (Kof-Waw-Mem, 100-6-40, oprichten, 
verheffen) het woord dat in vers 8 wordt gebruikt: Sta op! De 40, de manifestaties in de tijd, 
wordt weer in verbinding gebracht met de 100 (de 1 in de honderdtallen), dus met de eenheid, 
de oorsprong van alles. Wat je overkomt kun je als wraak ervaren, maar wat er door jou 
toedoen is gebeurd, door agressiviteit, door irritatie, door onwetendheid, door verblindheid, 
wordt juist opgericht, weer in het verband gebracht. En dat geeft vreugde bij David en 
hopelijk ook bij ons. 
 
Brug tussen hemel en aarde 
Door Abshalom herinnert David zich ten diepste de Geliefde van de Heilige te zijn. Het is een 
spirituele ‘wet’ dat aan elke transformatie een fase van zuivering, van duisternis, van 
verlatenheid en eenzaamheid vooraf gaat. David wordt gezuiverd van eigenrichting en vooral 
van zijn kenmerkend ongeduld. David verkrijgt een zuiverheid van hart waardoor het hemelse 
en het aardse in zijn beschermende ruimte verbonden worden. Hij kan brug zijn. 
Door David wordt evenwicht tussen de tegendelen voorbereid, van alles wat van elkaar lijkt 
gescheiden. De uiterste "vieren" van de manifestatie die van de hemelen en de aarden worden 
door de "zes", de haak, aan elkaar verbonden. Dat is vindt zijn voltooiing in de verlossing 
(Yoshuwah, Yod-Shin-Waw-Ayin- Heh) waarover in deze psalm wordt gesproken (verzen 3 
en 9). Het is de naam van Jezus, de Messias, die uit Davids nageslacht voortkomt. 
Mensenzoon èn Zoon van God. 
. 
De zevende dag (iii) 
De realiteit die we kennen, noemen we symbolisch de zevende dag, uitdrukking van de 
zevende scheppingsdag. En als ‘onze’ wereld, ons leven vervuld wordt dan opent zich een 
nieuwe wereld, de achtste dag. De ‘doorgang’ van de zevende dag naar de achtste dag 
correspondeert symbolisch met de dood en geboorte. Een moment waar doodgaan en geboren 
worden samenkomen. In wezen is elk moment een doodgaan en geboren worden. 
Een wereld vervult zich door volledig doorleefd en gekend te worden, door de ontmoeting 
met zichzelf. Concreet betekent dit voor ons dat we alles toelaten in de ruimte die we zijn (in 
de ruimte van ‘ons’ schild) zonder te grijpen en zonder te vereenzelvigen. Dat is het leven 
ontmoeten. Deze vervulling door ontmoeting is de zin van deze wereld. In het kabbalistisch 
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symbool van de Levensboom drukt Malkuth onze wereld uit. Malkuth de zevende sefirah 
waarin de zes ‘hogere’ sefiroth van manifestatie (Chesed-Geburah-Tifereth-Netsach-Hod -
Yesod) bijeenkomen. Dat deze zes sefiroth samenhangen met de eerste zes scheppingsdagen 
zal niet verbazen. Malkuth is dus zevenheid, zeven aspecten kenmerken het leven hier. Elk 
aspect is voltooid wanneer het zelf een zevenvoud in eenheid is geworden. Vervulling van ons 
leven in Malkuth is daarom symbolisch het kwadraat van het kwalitatieve uitgangsbegrip 
zeven. Voor de zevende dag is dat dus het getal 49 (7x7 = 49). 
In het mystieke weten is 49 de grenstoestand tussen de 7e en de (onbekende, ‘toekomstige’) 8e 
dag.  Het getal 50 (7x7 + 1), de letter Nun, behoort niet meer tot de 7e dag, is ‘voorbij’ deze 
wereld, is het ‘begin’ van de achtste dag, een werkelijkheid met een nieuwe hoedanigheid. De 
‘toekomstige’ wereld van terugkeer. De achtste dag betreden we niet in het nu van onze 
wereld, hoe graag we dat ook verlangen. In de zevende dag blijft elk moment, elk nu, een 
toekomst èn verleden houden. Dit is in ons aanvoelen eindeloos, de toekomst blijft maar 
vooruitschuiven, er komt geen einde aan. Zo voelen wij ons ingesloten door het ‘verleden’ (de 
eerste 6 dagen) en de ‘toekomst’ (de achtste dag), beide richtingen lijken onbereikbaar, maar 
drukken toch op een mysterieuze wijze hun stempel in ons leven, in dit nu. Niet alleen de 
eerste zes dagen, maar ook de achtste dag die er in het verborgene al is. Dit mysterie voelen 
we zo intuïtief aan, maar we begrijpen het niet door causaal denken.   
Dit werpt een nieuw licht op het begrip Zoon. Zoon, BeN schrijf je immers  Beth-Noen (2-
50). De schepping van de zes dagen begint met de 2 (Beth), de scheiding en daarmee de 
veelheid die uit een onkenbare Eenheid (1, Aleph) voortkomt. De wijze zoon is de zoon die 
door alle fasen (7x7) van de veelheid (2) van de zevende dag is heen gegaan. Hij heeft deze 
dag vervuld en gaat de grens over naar de achtste dag, de 50 (Nun). Daar ‘eindigt’ de weg 
door de zevende dag, van ons leven hier. Nun betekent zoals gezegd vis. En het is daarom niet 
zonder betekenis dat de eerste christenen Jezus Christus, de Messias aanduiden met het 
visteken. Het teken van verlossing. 
De aardse zonen hebben die vervulling niet of slechts ten dele en blijven aan deze wereld 
gebonden. Omdat de hemelse zoon alles verenigd, is de Nun, de 50, het beginsel van het 
jubeljaar, waar alles van de zevende dag herenigd wordt met de oorsprong, de Aleph, 1 (iv) . 
Dus wordt vervuld. Alles van alle generaties, van alle mensen, dieren, planten en mineralen, 
al de vreugde, al het leed, alles wat (nog) herinnerd wordt en ook alles wat vergeten was., ook 
wat komt. Alles blijkt dan zin te hebben, bij het kosmisch verband te horen. 
 
David en de zevende dag. 
David is in de generatietelling in de Bijbel het zevende geslacht en Shalomo het achtste 
geslacht. David correspondeert daarom met de zevende dag, Salomo met de achtste dag. De 
zevende dag heeft de bedoeling dat ze voert naar de verborgen, bevrijdende achtste dag. Dan 
begint het herstel van het paradijs en de bouw van de Tempel die daarvan uitdrukking is. In de 
zevende dag is niet de tijdvoor het vaste huis. Pas in de achtste dag komt de vaste Tempel, de 
zoon Shalomo bouwt deze. Zo kunnen wij vermoeden waarom David het huis voor God niet 
kon bouwen (2 Sam. 7). David is echter ongeduldig en wil toch nu bouwen. In zijn ongeduld 
is hij van mening dat hij zelf plaats en tijd daartoe kan bepalen. Maar het is aan de Heilige: 
tenzij de bouwmeester bouwt, werken de bouwlieden tevergeefs (psalm 127).   
Het woord voor bouwen is Boneh (Beth-Nun-Heh, 2-50-5). Boneh heeft de 2-50 als stam en 
dezelfde structuur als het woord voor zoon, BeN (2-50). Bouwen begint zoals het woord laat 
zien, met het brengen van de tweeheid naar de  komende wereld van de 50, die van de achtste 
dag. Dat naderbij brengen van ons leven gebeurt door ons leven. We laten ons zuiveren en 
maken zo de bouwgrond voor de Tempel gereed. De zevende dag heeft dus potentie om en 
bedoeling van verbinding worden.   



 

 6 

De bouwende zoon is Salomo (vrede). Hij brengt vrede, harmonie, wijsheid in tegenstelling 
tot Abshalom. Op de horizontale zoon, dus met alleen de vruchten van het horizontale leven, 
kan de vredestempel niet worden gegrondvest. Shalomo die vrucht is van zowel het 
horizontale als het verticale brengt de vrede wel nabij. Vrede vindt zijn bron niet in onszelf, 
maar op de eerste plaatst bij Hem die Vrede is. 
De achtste dag als ‘toekomstige’ realiteit blijft hier voor ons verborgen. En juist deze 
verborgenheid is voorwaarde dat we in onwetendheid het geschenk van de liefde belangeloos 
kunnen (door)geven en zo de bouw van de Tempel mogelijk maken (v). 
 
Het ongeduld van Koning David  
Hoe kunnen we nu in het licht van het voorgaande het opstandig verzet tegen David, tegen 
zijn Koningschap begrijpen? 
Dat is de aard van zijn zonde. Het is geen zonde die je nu eenmaal onbewust begaat omdat 
je mens bent en gewoon zwak, maar het is ook een bewuste zonde tegen de Heilige. David 
weet dat van hem gevraagd wordt Gods Wil te doen, ruimte te zijn. Maar in zijn begeerte 
naar Bathsheba keert hij zich af van God en doet zijn eigen zin. Hij gaat ‘liggen’ in Malkuth. 
Dit gedrag van de plaatsvervangende  Koning heeft natuurlijk gevolgen. Allen, alles in mij 
kan zich nu ook koning wanen en doen wat begeerd wordt. Het gezag van de sacrale 
Koning, het centrum het Volk, is fundamenteel aangetast. Hierdoor wordt het volk ook 
zondig, afkerig van de Heilige en valt door toedoen van David met David uit de gerichtheid 
op de Heilige. Het volk wil nu haar eigen koningschappen vestigen, met de aardse zoon 
Abshalom voorop. Het ogenschijnlijk zwakke koningschap, het heilige centrum, wil men 
daartoe vernietigen en daarmee de band met de Heilige doorsnijden. Doorbijten. Dat dit 
onmogelijk is wordt in vers 8 uitgeroepen. Eigenlijk is het David zelf die zichzelf door zijn 
gedrag dreigt te vernietigen omdat hij zijn opdracht verwaarloost. Maar David doorstaat 
dankzij de genade van de Heilige de destructieve agressie van de bijtende krachten. 
 
Bathsheba en Uriah 
Maar er is meer dan dat aan de hand als we de tekst zorgvuldig beschouwen. 
David neemt Bathsheba. Bath-Sheba betekent dochter (Bath, Beth-Tav, 2-400) van de zeven 
(Sheba, Shin-Beth-Ayin, 300-2-70). Bathsheba is de ‘dochter van de zeven’. Deze dochter is 
de vrouw van Uriah (Aleph-Wav-Resh-Yod-Heh, met stam Or, Aleph-Wav-Resh, licht), en 
de zoon van Hithiet (Beth-Chet-Tav-Yod, met stam Chet-Tav, Chet, 8).  Uriah is dus het 
‘licht van de acht’. De namen laten zien dat Bathsheba en Uriah verbinding vormen van de 
7e wereld met de 8e wereld. David wil  juist dèze vrouw van de 7, die gehuwd is met het 
Licht van de 8.  David neemt in zijn ongeduld deze vrouw en daarmee doodt hij het Licht 
van de 8, verbreekt hij de verbinding met de 8e wereld. Dat wat David zo graag wil namelijk 
in verbinding komen met de achtste dag, wordt juist door zijn gedrag verbroken. ‘Zij die 
geloven haasten niet ‘. David is echter zelf actief, zelfs agressief actief en meent door eigen 
toedoen de verbinding op zijn tijdstip en op zijn wijze tot stand te brengen. De veilige 
banden raken los, kwade geesten krijgen vrij spel, infecteren het volk. Dat alles door 
toedoen van Davids handelen, de zonde van zijn ongeduld.  Abshalom is het resultaat, de 
zoon, van Davids zò handelen. Maar Abshalom hoort bij David, zoals ook Shalomo bij 
David hoort. Dat maakt ons duidelijk dat we in ons leven diverse vruchten voortbrengen, 
vruchten in de aarde en vruchten in de hemelen. Beide soorten vruchten horen bij ons, 
hebben een zin die we slechts kunnen vermoeden, niet weten. 
De Geliefde van de Heilige (ook wij) moet niet gaan denken dat de verlossing nabij komt, 
doordat hij op eigen initiatief gaat doen, doordat hij zelf gaat bouwen, doordat hij zelf gaat 
beslissen los van de Heilige. Van hem wordt gevraagd instrument te willen blijven van de 
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Heilige in alle omstandigheden. Dat is de verlossende ervaring die David in zijn beproeving 
beleeft. 
 
Verlossing. 
Het volk komt met tienduizenden, dus met zijn allen, in opstand (vers 7). Volk is in het 
Hebreeuws Am (Ayin-Mem, 70-40). Volk heeft de twee kenmerkende aspecten van de 
zevende dag in zich. Namelijk de 40 van de manifestatie in de tijd en de 70 (7 in de 
tientallen) van de manifestatie als veelheid. Bij 70 kun je denken aan de 70 volkeren, dus 
aan àlle volken, alle mensen. David is instrument om de horizontaal georiënteerde volken te 
verzamelen en de liefde van de Heilige naar het volk door te geven, deze in hen te laten 
uitstralen. David is zich daarvan in zijn lofzang volledig bewust. Hoewel het volk zelf 
aardse koningen wil aanwijzen en hem naar het leven staat, vraagt David juist voor het volk 
en niet voor zichzelf  bevrijding en de zegen van de Heilige (vers 9). Hij weet dat de zegen 
van de Heilige op het volk rust en dat hun verlossing en heil (Yoshuwah) van Hem komt.   
David vraagt niets meer voor zichzelf. Nu wij nog. 
 
Paul Horbach 
 
Noten:  

(i) Enige kennis van het Hebreeuwse Alfabet, de samenhang tussen letters en getallen, en 
inzicht in structuur van de kabbalistische Levensboom wordt bekend verondersteld. Bij de lezer van 
Metanoia zal deze voorkennis zeker aanwezig zijn. 

(ii)Meestal wordt Jacob verbonden met Tifereth. Maar Jacob schouwt de Jacobsladder die 
door de hele middenkolom van de Boom gaat. Dus van Malkuth tot over Da’ath. Na zijn  gevecht met 
de Engel ziet Jacob het Gelaat van God. Hij heeft over Da’ath, de afgrond geschouwd. Daarom kan 
Jacob, nadat hij zijn innerlijke naam Israël ontvangen heeft, in verband met Da’ath gebracht worden. 

(iii) zie vooral ook: F. Weinreb, De Bijbel als Schepping. 
In dit inspirerend boek wordt onder meer op velerlei wijzen vanuit de joodse mystiek aangegeven 
hoe de zevende dag in relatie staat tot de zesde en achtste dag. 

(iv) De getalswaarde van de Naam van de Heilige (Yod-Heh-Waw-Heh) is 26. De Aleph 
bestaat in zijn letterbeeld uit twee Yod’s en een Waw, samen eveneens met een getalswaarde van 26.   

(v) Hoe de achtste dag zich in onze wereld uitdrukt, verhaalt met name het boek Jozua. Jozua  
(yoshuwah, verlossing)  leidt het volk Israël het beloofde land binnen en is de zoon van Nun, de naam 
van zijn vader (!). 

          

 

 
 


