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titel:  Beeld van de ziel die dorst heeft

inleiding op Psalm 42 en 43

Toen ik een tijdje geleden bekend maakte dat mijn plan was een drieluik over 
dierbare Psalmen te gaan houden hier in het Dijkhuis en ik bekend maakte welke 
Psalmen dat zouden zijn: 23, 139 en 121, kreeg ik van verschillende mensen de 
reactie dat ze wel verwacht hadden dat Psalm 42 daar ook bij zou zijn, omdat ik over 
die Psalm wel eens iets had verteld en geschreven in relatie tot mijn moeder. Mijn 
moeder zong tijdens het stofzuigen vaak liederen, psalmen vooral en regelmatig was 
dat: 'Maar de Heer zal uitkomst geven', de berijmde psalm 42, het vijfde couplet uit 
de Statenberijming, beter bekend als 'Oude Berijming', die begint met 't Hijgend hert 
der jagt ontkomen. Omdat 'maar de Heer zal uitkomst geven' zo bij haar hoorde 
hebben we het ook gezongen, in díe berijming bij haar afscheidsdienst op Goede 
Vrijdag 2012. Toen bleek dat ik ook vandaag hier voor zou gaan bedacht ik om het 
drieluik uit te breiden naar een vierluik en ook Psalm 42 te behandelen. Bij Psalm 42 
hoort ook 43, eigenlijk is het één Psalm, waarin het refrein Wat ben je bedroefd, mijn 
ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, een zal ik Hem weer loven, mijn God 
die mij ziet en redt. Daarom heb ik 43 er ook bij betrokken en zingen we na het lezen 
daarvan twee berijmde coupletten. 

zingen psalm 42: 1
Evenals een moede hinde naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven? 

lezen  Psalm 42: 1-6

zingen psalm 42: 3
Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer, vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven dikwijls aan de dood ontheven. 

lezen Psalm 42: 7-12

zingen psalm 42: 7
Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer, vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven altijd aan de dood ontheven. 



lezen Psalm 43

zingen psalm 43: 4 en 5

Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt. 

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer. 



overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God,

In de achttiende eeuw (om precies te zijn: van 1721-1789) leefde Lucretia Wilhelmina
van Merken. Zij was een dichteres van Remonstrantsen huize en maakte deel uit van
het dichtgenootschap Laus Deo Salus Populo ('tot eer van God en tot heil van het 
volk'). Haar werden de tegenspoeden van
het leven beslist niet bespaard en ze
schreef er in 1762 een leerdicht over: 'Het
nut der tegenspoeden', dat door
Hildebrand wordt genoemd in zijn
Camera Obscura (1839). Lucretia
berijmde ook enkele Psalmen, de meest
intense, de meest bekende. Zoals de
Psalmen 23, 90 en 91, 121 en ook 43 en
het daarbij behorende 42. 't Hijgend hert,
der jagt ontkomen, dat is háár tekst, die
met slechts één wijziging in de derde
regel werd overgenomen in de
Statenberijming van 1773. Lucretia ken ik
sinds 2001 toen de Remonstrantse
hoogleraar Eric Cossee, meelezer van
mijn doctoraalscriptie over berijmingen en
bewerkingen van Psalm 23, me wees op
de schrijfster van deze psalm in de
Statenberijming. Dat was ware
ontdekkersvreugde! De aan
'hoogmogende heeren Psalmberijmers'
toegedichte Statenberijming bevat dus
ook teksten van een
vooruitstrevende Remonstrantse vrouw
en dan dus ook nog niet de geringste
onder de psalmen! Zelf was Lucretia allesbehalve blij wanneer haar teksten werden 
veranderd en ze schreef dan ook een pittig gedicht over de 'Psalmverbruyers' en 
'prulpoëten van de kerk'.

Aan Psalm 42 werd dus niet zoveel veranderd. En de beroemde eerste regel 't 
hijgend hert der jagt ontkomen is dus van haar. Het was vooral deze eerste regel die 
in de berijming van 1967 nogal anders was geworden, want 'evenals een moede 
hinde' roept toch iets anders op dan 't hijgend hert. Nu spreekt de Bijbeltekst niet van 
een hijgend hert en ook niet van een moede hinde: daar staat: Zoals een hinde 
smacht naar stromend water, of: gelijk het hert dat reikt naar waar het water stroomt. 

Zoals en gelijk. Het is het beeld van de ziel die dorst heeft. De psalm gaat over de 
ziel die het verlangen uitzingt om te mogen drinken van de Levensbron, die God is. 
In de berijming gaat het over een hart onrustig vol van zorgen en een vleugellam 
geslagen ziel.  



Wat is er aan de hand met de psalmist? Wat is er aan de hand met zijn hart en ziel? 

Hij wordt belaagd. Belaagd door mensen die de hele tijd zeggen: 'Waar is dan je 
God?' Blijkbaar is de psalmist God kwijtgeraakt, zoals velen dat ook kunnen ervaren 
als het leven zwaar op je slaat, in het beeld van de psalm: de roep van vloed tot 
vloed, de stem van uw waterstromen: al uw golven slaan zwaar over mij heen. Er is 
sprake van nood, van diepe nood.

Die nood bestaat ook uit heimwee van de psalmist. Weemoed vervult mijn ziel als die
zich herinnert hoe het vroeger was: samen met velen, in een dichte stoet opgaan 
naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend. Dat gevoel van 
intense verbondenheid met je geloofsgenoten en je voelde je sterk en het geloof kon 
je voeden en steunen en vreugde geven. En nu: nu is alles duister, nu is er geen 
verbondenheid meer, in deze diepe eenzaamheid, waarbij anderen je nog verder de 
put in praten. 

Anderen: medemensen, ja daar gaat het ook over. Geloofsgenoten die samen met 
jou op weg zijn en sámen houd je de moed er in en vier je het geloof en het 
vertrouwen en het leven. Maar nu staat de psalmist tegenover vijanden. Door de 
vijand geplaagd zegt hij, en hij gaat gehuld in het zwart: oftewel hij is in rouw, om een
intens gemis en een diepe verlatenheid. Heimwee en weemoed en het gevoel dat je 
ooit zo mooi en stralend in het Licht stond is omgekeerd in een diep duister. 

Maar toch gaandeweg en dan vooral in het refrein is er toch ook zoiets als een beetje
hoop of in ieder geval een intens verlangen dat het contact met God en de 
verbondenheid weer terug zal keren. Wat ben je bedroefd, mijn ziel en onrustig in 
mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Jezelf moed ik spreken of zingen, zingen boven de stofzuiger uit dat de Heer 
uitkomst zal geven, of liggend in een ziekenhuis waar je een levensbedreigende 
ingreep moet ondergaan, misschien wel aan je hart, dat letterlijk onrustig is vanwege 
een hartritmestoornis of ander hartfalen... Jezelf moed inzingen of spreken. 

Mijn moeder deed het boven haar stofzuiger uit, en Lucretia van Merken deed het 
door de meest indringende psalmen te berijmen... Een manier om jezelf als het ware 
weer bij elkaar te rapen en je te richten op God, van Wie je hoopt dat je je met Hem 
weer verbonden mag weten, je hoopt het en ergens geloof je het ook wel en je hebt 
herinneringen aan hoe het was en dat het dus toch kan, dat wandelen in het 
stralende Licht, maar het liegt er niet om hoor...

Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers: want ze zeggen heel de dag:
“Waar is dan je God?” Met andere worden: je zit al diep en anderen zorgen er voor 
dat je nog dieper komt te zitten. Die praten je nog verder de put in. Praten, 
redeneren, honen... Vijanden zijn het geworden. Ze belagen je. Daarom is het toch 
wel een mooie toepassing als Lucretia dicht 't Hijgend hert der jagt ontkomen... er zit 
iets van opgejaagd worden in, van voortdurend op je hoede moeten zijn of gewoon 
letterlijk bloot staan aan het levensgevaar waarin anderen je brengen met woorden of
met daden, of door je dood te zwijgen, dat kan ook en daar kun je ook erg opgejaagd
van worden. 



Maar de psalmist raapt zichzelf dus bij elkaar. En als je daar wat dieper op doordenkt
is dat knap en moedig. Zoals ik het knap en moedig vind als ik in het pastoraat hoor 
van mensen die echt heel diep zitten of gezeten hebben, dat ze dan toch wat kracht 
gevonden hebben in de donkere uren en ze toch iets van steun gevonden hebben in 
het geloof dat nog ergens toch in herinnering kwam. Laten we niet onderschatten 
hoe eenzaam en alleen mensen zich soms kunnen voelen, hoe zij zich onverbonden 
weten en niet in levend contact met de Levensbron van God. Dat is geen zonde, 
maar het is wel heel smartelijk. Juist als je weet hoe het ook kon voelen, dat 
feestelijke gevoel van weleer. 

Maar zo gaandeweg zingt de psalmist zich
toch weer wat in het Licht als hij belijdt dat
God wel degelijk zijn liefde bewijst: overdag
en 's nachts. Met andere woorden: God is
niet weg of weggeweest, maar de ziel was
afgesloten geraakt van de bron van Liefde.
En heel voorzichtig vind je het terug, heel
voorzichtig... Door in contact te treden: tót
God te zingen en het niet alleen óver God te
hebben. En dan ook maar heel eerlijk:
Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik
gehuld in het zwart terwijl mijn vijand me
plaagt. Hoe kunt u dat toelaten?

Er klinkt in de psalmen 42 en 43 geen
antwoord van Godzelf, maar de psalmist
geeft al zingend, in alle eerlijkheid aan hoe
hij er zelf voor staat en komt wel tot de
conclusie dat God er wel is en dat je er in
alle eerlijkheid contact mee kunt zoeken en
dat er zèlfs in dat dal van duisternis hoop is
op toch nog weer vreugde. 

En dan die prachtige bede in 43: Zend uw
licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden
naar uw heilige berg, naar de plaats waar U
woont. 

En zie je wat er nu gebeurt, we zagen het al eerder: de Psalm beweegt zich naar het 
huis van de Heer. We zagen het in 23: Ik zal in het huis van de Eeuwige verblijven tot
in lengte van dagen. En in 121,het pelgrimslied, gaat het aan op de tempel, waar hij 
in 122 aankomt. 

Het heimwee naar weleer, toen je juichend naar het huis van de Heer ging was groot 
en kan groot zijn. Maar opeens is er het perspectief dat die werkelijkheid er weer kan
zijn. Die lichte werkelijkheid, waarin je in veiligheid wandelt, niet meer belaagd door 
liefdeloos volk vol list en bedrog. Maar dat je in Licht en waarheid en opgeheven 
hoofd verder mag. En dan je gedronken hebt uit de Bron vol levend water... en dat de
ziel weer in verbinding staat, niet alleen met God, maar ook met medemensen die 



wèl te vertrouwen zijn en met wie je het wèl fijn kunt hebben en die jou stimuleren om
het Licht te zoeken en te vinden. Die met jou op willen trekken om samen naar dat 
huis van de Eeuwige te gaan.

Waar het diepe verdriet verkeert in een vreugde en vrede voor hart en ziel, daar 
ontstaat een nieuw perspectief dat ons allen zozeer gegund wordt door de God van 
liefde, die Hij ons echt wel steeds opnieuw en voortdurend wil laten zien. 

Amen


