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titel: ten diepste gekend en doorgrond

lezingen en overdenking 

inleiding 
Psalm 139 staat heel hoog in de top 10 van de psalmen, volgens mij staat hij op de 
tweede plaats na Psalm 23. Een collega die predikant is in een ziekenhuis vertelde 
me dat Psalm 139 heel geliefd is in het ziekenhuispastoraat en dat zij die heel vaak 
gebruikt in gesprekken met opgenomen mensen. Als je daar ligt ben je meestal uit je 
gewone doen. In een bed, in pyjama of een operatiehemd soms aan slangen, ziek en
mensen zien jou anders dan anders. Je wordt gezien als zieke, als patiënt. Zo kijk je 
ook naar jezelf. Het is juist dan heel troostrijk als je weet dat God je blijft zien zoals je
bent. Dat geldt in veel meer situaties in het pastoraat: Psalm 139 is een troostpsalm.
Maar het is ook een moeilijke psalm op sommige punten, we zullen daar nog bij stil 
staan.
Laten wij de psalm gaan volgen, zingend, lezend en in drie overdenkingen zal ik stil 
staan bij de drie delen waaruit de psalm bestaat. We beginnen nu met zingen.



zingen psalm 139: 1

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen.

lezen  Psalm 139: 1-12

zingen psalm 139: 4 en 5

4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? Al steeg ik op in 't hemels licht,
al daald' ik tot de doden af, Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen, altijd en overal omringen.

5 Al nam ik voor mijn vlucht te baat de vleuglen van de dageraad,
al woond' ik aan de verste zee, uw hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden, Gij houdt mij vast, Gij blijft mij 
leiden.

overdenking (I) 
Gezien worden door God zoals je bent, dat is voor veel mensen een geweldige troost
die hen juist in moeilijke tijden op de been kan houden of opnieuw op de been kan 
helpen. Als je eigen zelfbeeld wankelt en je laag en negatief over jezelf denkt, of als 
andere mensen je niet op je juiste waarde schatten en je pijn doen met hun oordeel 
of vooroordeel dan kan het je troosten dat God je wel tot in wezen kent en zonder 
vooroordeel naar je kijkt. Als je het gevoel hebt dat niemand je nog ziet staan, dan 
kan het vertrouwen dat God je altijd ziet je houvast zijn. Voor mijzelf is het besef dat 
God mij wil zien te allen tijde en in mijn totale menszijn van steeds diepere waarde 
geworden, een grote verwondering

Verwondering dat is waar de psalmist zijn lied mee begint. God kent mij, doorgrondt 
mij, weet mij en is met mij vertrouwd. We kunnen spreken over God als 
alomtegenwoordig, alwetend en alziend. Daar kun je heel positieve kracht uit putten. 

Maar de Alziendheid van God kan ook bedreigend op je over komen. ‘God ziet alles’, 
dat kan je ook onrustig maken of zelfs bang. Want op niet alles wat in je leeft ben je 
trots. En soms zou je willen dat je even helemaal alleen was met jezelf. Dat niemand 
je zou zien, niemand zou merken wat er allemaal in je omgaat. De psalmist wil 
vluchten, om zo aan de blikken ook van God te ontsnappen. Hij doet me denken aan 
de profeet Jona, die een opdracht krijgt van God, maar die niet wil doen. Jona 
onderneemt een vluchtpoging, zodat God hem niet meer ziet en hij dus vrij wordt van
zijn verantwoordelijkheid. Maar gaandeweg zijn vlucht komt hij tot de ontdekking dat 
God overal bij hem is. Dat maakt hem angstig, hij wil nog verder weg vluchten. Hij 
gaat de zee op met een boot: want de zee, die staat voor de dood, zal niet een plaats
zijn waar hij God verwacht. Toch is God ook daar. En zelfs in het ingewand van een 
reuzenmonster blijft Jona gezien worden. De vluchter ontdekt dat God hem niet 
verlaat en meer nog, hij ziet in dat God niet tégen hem is, maar met hem mee gaat 
en zijn toevlucht wil zijn.



Als je leeft met het beeld van een strenge oordelende God die het uiterste van je 
vraagt, kun je onder zo grote spanning komen te staan dat je weg wilt bij God. 
Mensen kunnen elkaar dreigen met een alwetende God, om te bewerken dat de 
ander in het gareel blijft en niet gaat zondigen. In menig opvoeding is juist dit beeld 
van God gebruikt, soms ook uit onmacht van de opvoeders. Maar zo´n grote druk die
je daarmee op iemand kunt leggen kan de ander juist de duisternis in jagen, in die 
zin dat iemand er door vervreemd kan raken van zichzelf en van de ander. Bij een te 
hoge druk die op mensen wordt uitgeoefend kunnen zij overspannen worden of 
verslaafd aan middelen of in een depressie terecht komen, met als mogelijk gevolg 
dat je zelfbeeld zo laag wordt dat je denkt steeds minder te kunnen voldoen aan de 
hoge eisen die er voor je gevoel aan je gesteld worden. Een vicieuze cirkel, een 
neerwaartse spiraal. Soms gaat dat zover dat een mens letterlijk de weg kiest van 
het dodenrijk, in de hoop om daar eindelijk tot rust te komen. De psalmist heeft dit 
kennelijk ook overwogen, maar hij ontdekt: lag ik neer in het dodenrijk, U bent daar.

Wie is die U?  Het is de God die met je mee wil gaan heel je leven lang, de God die 
niet tegen je is, maar naast je staat, die je niet wil tegenwerken, maar juist wil helpen 
om een weg te zoeken door het leven. De God die als geen ander weet wie je bent 
en wat je nodig hebt. De God die te allen tijde je licht wil zijn, ook en vooral als jijzelf 
in duisternis bent. De God die niet de druk wil opvoeren tot die ondragelijk wordt, 
maar die je integendeel helpt je last te dragen. Het is geen God om bang voor te 
worden, maar dé God om je aan vast te klampen. Want Hij klampt zich vast aan jou, 
zo lang je leeft. Je bent immers zijn eigenste schepsel en Hij heeft je lief. 

zingen: psalm 139: 7 en 8

7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt, mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven, mij met uw wonderen omgeven.

8 Ik loof U die mijn schepper zijt, die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen. Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

lezen Psalm 139: 13-18

zingen psalm 139: 10 en 11

10 O God, hoe diep verwonderd ga ik uw volmaakte wijsheid na.
Hoe schoon is alles wat Gij doet. Hoe kostelijk in overvloed
zijn uw onpeilbare gedachten, ik overdenk die al mijn nachten.

11 Gedachten ongeëvenaard hebt Gij, o God, geopenbaard
in al de werken van uw hand – gedachten talloos als het zand.
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden, ik vind U altijd aan mijn zijde.
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overdenking (II)
Het zijn heel ontroerende verzen, die het tweede deel van Psalm 139 vormen. Ze 
gaan over de Schèpper die God is van mensen. Met een heel teer beeld wordt dat 
verwoord, God die mij weeft in de schoot van mijn moeder. God die mijn nieren 
vormgeeft. In het verborgene gemaakt, geweven in de schoot van de aarde. Deze 
verzen kunnen de diepe verwondering vertolken van iemand die zwanger is, van 
moeders en vaders die een kindje krijgen. Het meest kwetsbare ongeboren of 
pasgeboren leven dat door Gods eigen handen is gemaakt. In een tijd waarin de 
menselijke maakbaarheid van het leven steeds belangrijker wordt, in een tijd ook 
waarin mensen zeggen dat zijn kinderen nemen en maken, is dit een tegenwicht, 
want het geheim van ons leven ligt in Gods handen. 

Maar wat kunnen deze zelfde verzen ook pijnlijk moeilijk voor je worden als je de 
verbijstering kent van het verlies van een kindje of te verwerken krijgt dat het vruchtje
een vitaal orgaan mist en gehandicapt zal moeten leven. Heeft God zo’n leventje dan
niet geweven met toegewijde tederheid… Hoe ver kan God weg lijken als je zo’n 
verbijstering moet doorstaan en hoe kunnen al die mooie geloofswoorden en liederen
je dan vreselijk pijn doen en soms zelfs tegenstaan. 

Ik zal u eerlijk zeggen dat ik soms ook totaal sprakeloos ben bij de verbijstering van 
een gebroken leven. Er is dan een verlangen om te troosten, als pastor, om woorden 



te zeggen, om uit te leggen, om soms zelfs God te verdedigen. Maar woorden 
kunnen ook teveel zijn. Er zijn, stil zijn als je geen woorden hebt, maar er zijn en 
ruimte bieden aan de tranen en ook aan de verwijten, ruimte geven aan de 
verbijstering, het is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. 

En dan misschien gaandeweg kan er ook ruimte komen om opnieuw te leren leven 
van verwondering. Om ieder mensenleven, ook als het gebroken is of in 
mensenogen niet volmaakt, toch te zien als schepsel dat door God bemind wordt en 
bij Hem geborgen is en blijft. En misschien kunnen we dan ook leren dat datgene dat
door mensen wordt gezien als gehandicapt, door God wordt gezien als volwaardig. In
al ons denken over maakbaarheid zijn we steeds meer de mens naar ons beeld gaan
vormen, een sterk, mooi, intelligent, gezond mens is een ideaal. Maar ik geloof eerlijk
gezegd meer in wat Okke Jager schreef over mensen met een diepe geestelijke 
kwetsbaarheid: Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens, schreef hij. 

Kwetsbaarheid en gebrokenheid, onvolmaaktheid en lijden ze worden vaak God in 
de schoenen geschoven, omdat wij ons er geen raad mee weten. Vaak weerspiegelt 
dat ons idee over wat een mens moet zijn en waaraan hij moet voldoen, maar God 
kijkt anders. Want onze gedachten zijn niet zijn gedachten. In Gods wijsheid is het 
kwetsbare waardevol, en het waardeloze in mensenogen is voor Hem volwaardig. 
Wanneer de psalmist dit bedenkt zingt hij het verwonderd uit hóe diep Gods wijsheid 
is. En hoezeer Gods wijsheid is te zien in de werken van zijn hand. Als wij leren leven
van de verwondering om die diepe wijsheid en liefde, gaan wij anders naar leven 
kijken, niet met onze ogen, maar met Gods ogen. En dat zijn ogen, die over ons 
waken, zelfs als wij slapen. Zelfs als wij voor altijd slapen. Ontwaak ik, dan nog ben 
ik bij U. Dat kun je zien als wakker worden in de morgen, maar ook als het ontwaken 
in een nieuw leven, waar je bij God bent, en God bij jou is. Het zijn deze woorden die
er voor gezorgd hebben dat Psalm 139 de psalm van de Eerste Paasdag is 
geworden. Bedenk eens dat Jezus die de psalmen zo goed kende, ontwaakte op de 
Paasmorgen en toen verwonderd wist dat zijn Vader hem niet had verlaten. 

En zo verlaat God niemand met wie Hij ooit begonnen is. Of een mens maar enkele 
minuten of vele jaren heeft geleefd: dit leven, alle leven is geborgen in Gods hand. 

zingen psalm 139: 12

12 O God, verwerp het boos geslacht, op leugen en verraad bedacht.
Wijk van mij, die het kwade doet, uw handen zijn vol vuil en bloed.
Gij die Gods naam durft uit te spreken en tegen Hem het hoofd opsteken.

lezen Psalm 139: 19- 24

zingen  psalm 139: 14

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven.
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overdenking (III)
Het derde deel van Psalm 139 is veruit het moeilijkste gedeelte, althans zo wordt dat 
vaak ervaren en om die reden wordt het ook vaak overgeslagen of weggeknipt. Dat 
God ons kent is troostrijk, dat God ons heeft geweven wekt verwondering, maar die 
woorden over haat en vijandschap… die harde woorden, wat moeten we daar dan 
toch mee? 

Haat en vijandschap, gewelddadige vergelding ter verdediging van God zijn de 
afgelopen jaren vaak in het nieuws. In naam van God of Allah worden aanslagen 
gepleegd om de vijanden van God of Allah de les te leren en te straffen voor hun 
goddeloosheid. Heilige oorlog is een woord dat we vaak horen en de verdediging 
hiervan is dat de godsdienst zuiver moet blijven en dat vijanden daarvan moeten 
worden uitgeschakeld en dat bovendien Godzelf de opdrachtgever is voor dit geweld.
We gruwelen van dit soort nieuws, van dit soort taal. Niet alleen als er fysiek geweld 
voor wordt gebruikt, maar ook wanneer mensen met woorden elkaar uitschakelen en 
beschadigen en zo elkaars vijanden worden. Voor verbale hardheid van gelovigen 
hoeven we overigens niet zo ver, want in christelijken huize kunnen we er ook wat 
van, zo heeft heel die pijnlijke geschiedenis van scheuringen binnen kerken bewezen
en werken zij na in mensen, tot diepe haat aan toe. 

Haat en vijandschap… zou dat dan mogen, als de psalm ze zo nadrukkelijk benoemt 
en als wij weten hoeveel geweld er in het Oude Testament gebruikt wordt… Ik denk 



dat we deze verzen van Psalm 139 goed op hun waarde moeten schatten. En dat 
doen we door ze niet weg te knippen omdat ze onplezierig over komen, maar om ze 
goed te lezen en er goed bij stil te staan wat er nou eigenlijk gebeurt met de psalmist,
die nog steeds met zijn heel persoonlijke lied bezig is.

Eerst stond hij er bij stil dat God hem ziet zoals hij is. Hij is verwonderd, maar ook 
angstig en wil vluchten, maar ontdekt dat dat niet nodig is, want God blijft hem overal
kennen. Dan dringt de diepe verwondering door dat Hij een geliefd schepsel is van 
God, die met alle toewijding en liefde is geschapen. Gaandeweg komt hij dus tot de 
ontdekking hoe diep de liefde van God voor hem en voor al zijn schepselen is. Het 
heeft de psalmist zou je kunnen zeggen, bekeerd tot een nieuw Godsbeeld, veel 
intenser en kwetsbaarder dan hij eerst had. Zijn ogen zijn opengegaan voor de 
sporen van Gods wijsheid. Maar daardoor ziet hij tegelijkertijd ook beter in welke 
krachten en machten die wijsheid van God willen verduisteren. En hij ontdekt dat 
God vijanden heeft, mensen die alles wat teer en kwetsbaar is weghonen en 
kapotmaken en die zichzelf tot God verheffen. En dat maakt de psalmist ontzettend 
boos, zo boos dat Hij het wel voor God wil opnemen, Hij wil op de barricaden voor 
Gods liefde, en zijn boosheid wordt steeds groter. ‘Ik haat hen, zo fel als ik kan 
haten, zij zijn mijn vijanden geworden’. Dat is niet niks. 

Maar dan breekt het definitieve inzicht door in onze psalmist, zijn laatste woorden, 
die dan weer wel heel bekend zijn: Doorgrond mijn hart. Of zoals Sytze de Vries het 
zo mooi verwoordt: Doorzie mij toch, ken mij tot de bodem van mijn hart. 

Nu legt hij alles wat in hem leeft nu voor aan God, de verwondering èn de 
verbijstering, zijn liefde, maar ook zijn haat, ja alles wat er in hem is, deelt hij nu met 
God. En daarin zit de kern van de boodschap namelijk dat je ook het negatieve dat in
je is in alle eerlijkheid met God kunt delen, je haat, je verontwaardiging, maar ook je 
zonden en je dwalingen. Wanneer alles wat in je is boven water mag komen en open 
mag liggen voor Gods aangezicht, dan kun je in je volledige menszijn bestaan voor 
Hem en kun je ook werkelijk vernieuwd leven.

Voor onze agressie, onze frustraties en onze boze gedachten schamen wij ons vaak.
En meestal drukken wij ze weg, zodat ze er later op een nog venijniger manier 
uitkomen. De psychologie leert ons dat verdrongen gevoelens er hoedanook en vaak
op een ongezonde manier uitkomen. Door alles in het licht van God te brengen kan 
het begin gemaakt worden van een nieuwe weg om te gaan en daar bidt onze 
psalmist om. 
Hij ziet af van het uitvoeren van zijn boosheid, en Hij vraagt aan God om hem te 
leiden over de weg die eeuwig is. Degene die eerst vluchten wilde voor God, zoekt 
nu zijn toevlucht bij God en geeft heel zijn wezen in Gods handen en vraagt God om 
hem te leiden over een goede weg.. 

De psalmist leert ons heel zijn psalm te zingen, de mooie woorden, de harde 
woorden, mensenwoorden, die ons een weg kunnen wijzen in onze omgang met 
God, die ons in alles, in heel onze totaliteit nabij is en heel ons leven draagt in de 
holte van zijn hand.

Amen


