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Voorwoord

Hoe is het mogelijk, dat psalm 119, die door velen oervervelend lang 
wordt gevonden, saai, steil en stug, mij nu al meer dan dertig jaar heeft 
kunnen boeien? Deze psalm kan wat mij betreft niet lang genoeg du-
ren. En hij is voor mij net zo saai als dagelijks brood, even steil als een 
mooi bergpad en zo stug als roestvrij staal. 

Mijn liefde voor psalm 119 heeft zeker te maken met de gelukkige 
omstandigheid dat de Elia-gemeenschap, waarvan ik deel uitmaak, vrij-
wel dagelijks een strofe uit deze psalm bidt. Door dit gestage zingen is 
de psalm mij in het lijf gaan zitten. Ik hoorde laatst de drie stadia van 
het liefdesleven vergelijken met een haardvuur, een centrale verwar-
ming en een vloerverwarming. Psalm 119 is voor mij al deze liefdes 
samen. Hij is een haardvuur, omdat er vrijwel altijd wel een vers is, dat 
tijdens het bidden vlam vat. Alleen al zo’n regel als: ‘Hoe streelt jouw 
zegging mijn gehemelte’! Die blijft maar gloeien. De psalm is voor mij 
ook een centrale verwarming: mijn dagelijkse schriftlezing wordt er 
als het ware centraal door verwarmd. Hij houdt de grondtoon van de 
liefde voor de Schrift gaande. En dan de vloerverwarming: de psalm 
schept een aangenaam leefklimaat. Hij is een gelijkmatige warmtebron, 
die, waar ik ook ga of sta, mij van onderop verwarmt.

De meeste commentaren zien psalm 119 als een tora- of wetspsalm. Hij 
is geen van beide. In psalm 119 is een ‘knecht’ aan het woord die in ge-
sprek is met ‘zijn Meester’. Mijn vader noemde mij altijd ‘mijn knecht’, 
wanneer hij mij iets toevertrouwde of mij liet merken dat ik het rustig 
kon wagen. Voor mij klonk dat zo ongeveer als: ‘mijn jongen’. ‘Mijn 
knecht’ geeft aan de psalm een grote vertrouwdheid. De knecht is geen 
held. Hij probeert gewoon te luisteren naar zijn Meester. Ik bespeur in 
de psalm niets van een ‘wet’ of een ‘wil’. Wel vertrouwen en liefde. Ner-
gens blijkt dat het gaat om een boek, laat staan een boek met geboden 
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8  voorwoord

of een code die onvoorwaardelijk moet worden nageleefd. Steeds is er 
sprake van een Meester die spreekt, en een knecht die luistert en beseft: 
‘Jij wijst mij. Jij spreekt mij. Jij biedt mij de kans er te wezen.’ Als er 
al iets geschreven staat, dan is dat mij op het lijf geschreven: het hand-
schrift van ‘mijn Meester’. Althans, daar bidt de psalmist om: ‘Laat 
lichten je gelaat in jouw knecht.’ Hier gloort de mystieke dimensie van 
de psalm, die in deze studie centraal staat. God - in onze vertaling ge-
noemd met de naam ‘Wezer’ - deelt zich liefdevol mee aan zijn knecht, 
die daar oprecht blij mee is. Hij biedt geen enkele weerstand aan deze 
liefde. Integendeel, hij verknecht zich met zijn Meester, hij is verknocht 
met Hem. Juist ook in de moeilijkste omstandigheden van het leven.

Deze mystieke dimensie zo helder mogelijk door laten komen, dat is 
het wat de vertaling wil. Daarom schuwt zij de lijfelijke concretie niet. 
Spiritualiteit is niet abstract geestelijk, zij betreft de hele existentie van 
de mens: lijf en leden, ziel en zaligheid. In de Inleiding wordt dit alles 
kort toegelicht. Onze vertaling doet dus geen poging catechetisch of 
uitleggerig te zijn. Ook poëtische fraaiheid wordt niet nagestreefd. Zij 
wil slechts ‘knecht’ zijn, verknocht met ‘mijn Meester’. Dat daar wel 
eens woorden vallen die niet tot het gangbare Nederlands worden gere-
kend, deert haar niet, temeer omdat bij het zingen deze vervreemding 
soms een voordeel is. Overigens hoop ik dat de uitleg zal laten zien, dat 
er gegronde redenen zijn het Nederlands tot het uiterste op de proef 
te stellen.

Nijmegen, Nieuwjaar 2012

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   8 30-05-12   12:23



  

Inleiding

Een paardenvriend die zijn edele viervoeter behoedzaam borstelt, 
brengt goed in beeld wat de oorspronkelijke betekenis van ‘strelen’ is: 
zacht langs iets strijken.1 Zo streelt muziek het oor, is iemand oogstre-
lend mooi en streelt wijn het gehemelte. Op vergelijkbare wijze gaan 
de woorden van psalm 119 door de bidder: ‘Hoe streelt jouw zegging 
mijn gehemelte’ (v 103a). Het loont de moeite een moment stil te staan 
bij het wondere verschijnsel van de streling. Misschien helpt dit ons de 
langste van alle psalmen te smaken.

Ton Lemaire zegt in zijn studie De tederheid: ‘De beweging van de 
strelende hand is voorzichtig, behoedzaam en zorgzaam: het is een 
beschroomd en licht aanraken, waarbij de huid van de ander slechts 
rakelings wordt beroerd. De hand die streelt, maakt zich zacht om 
elke inbreuk op de ander te voorkomen.’2 Vanwaar die schroomvolle 
behoedzaamheid? Zij wordt gaande gemaakt door de broosheid van de 
ander. De streling ‘schijnt te zeggen: ik voel dat je kwetsbaar bent, maar 
je kunt gerust blijven zoals je bent, en ik wíl zelfs dat je zo blijft, want 
ik houd van je en zal je behoeden en beschermen’.3

De joodse wijsgeer Emmanuel Levinas zet een stap verder. Hij laat 
zien dat de streling niet slechts geleid wordt door de kwetsbaarheid 
van de ander, maar ‘in het aanraken van de ander verder reikt dan die 
aanraking’.4 Dit verder reiken is voor Levinas zelfs het wezen van de 
streling: de strelende hand trekt er doelloos op uit. ‘Dit er op uitgaan 
van de streling vormt haar wezen, doordat de liefkozing niet weet waar 
ze op uit is. Dit “niet weten”, dit fundamenteel ongeregelde is het wezen 
van de streling. Zij is een spel met iets dat ontwijkt, een spel volstrekt 

1.  Zie Streelen, in: Woordenboek der Nederlandsche Taal 15 (1940), 2152-2156.
2.  T. Lemaire, De tederheid, Utrecht 1968, 40.
3.  Ibidem.
4.  E. Levinas, De tijd en de ander, Baarn 1989, 58.
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10  inleiding

zonder vooropgezet doel of plan.’5 De streling strekt zich letterlijk uit 
naar ‘het ongrijpbare’.6 Zij gaat uit naar de ander en creëert daarmee 
‘een horizon waarbinnen een persoonlijk leven vorm kan krijgen in het 
hart van het transcendente gebeuren’,7 dat wil zeggen: in het hart van 
de ontmoeting waarbinnen de ander zijn gelaat toont.

Maar er gebeurt meer in de streling. De streling schept niet slechts 
de ruimte waarbinnen het gelaat van de ander verschijnt, de strelende 
zélf wordt tot in het hart geraakt. Bij Jan van het Kruis gaat de beminde 
‘erop uit’, reikhalzend naar haar Beminde, tot zij ten slotte bijeen zijn 
– ‘beminde met Beminde, beminde in de Beminde omgevormd’ – en 
de Beminde aan haar borst rust: ‘Daar bleef Hij ingeslapen, ik streelde 
Hem’. Op dat moment wordt zij zelf onverwacht ‘verwond’ door de 
liefde die zij smaakte. De liefdevolle streling maakte haar oneindig 
zacht, tot in het diepst van haar hart. Toen kwam de aanraking als een 
koele bries, 

terwijl ik door zijn haren streek,
met zijn hand sereen
mijn hals verwonden,
vervoerde al mijn zinnen.8

Streling is wederkerig. Aanraken is aangeraakt worden. Dat zegt ook 
het psalmvers, dat als titel deze studie siert: ‘Hoe streelt jouw zegging 
mijn gehemelte.’ Zacht glijden de woorden van Wezer langs het gehe-
melte van de aandachtig biddende mens. Zo wordt de bidder gestreeld 
door de zegging van Wezer.9 

Alle dimensies van de streling spelen in psalm 119 een rol: de 
behoedzame schroom om de tedere liefde van Wezer; het reikhalzend 
uitzien en wachten; het gaandeweg openbloeien in de ontmoeting; het 
lichten van het Gelaat in de biddende ziel.

5.  Ibidem.
6.  Ibidem.
7.  Ibid., 59.
8.  Jan van het Kruis, Donkere nacht, Nijmegen-Gent 2001, 59.
9.   Voor de betekenis van de hapax nimlats = gleiten, in overdrachtelijke zin leicht ein-

gehen, zie Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament I, Leiden-Boston 
2004, 562 (voortaan HALAT). De Willibrordvertaling vertaalt: ‘Hoe kostelijk 
streelt…’.
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 inleiding 11

De joodse filosoof en rabbijn Marc-Alain Ouaknin heeft, voortbou-
wend op het denken van Levinas, een hermeneutiek van de streling 
ontworpen.10 De Heilige Schrift, zo zegt hij, is er niet om begrepen te 
worden, zij wil gestreeld worden, met open hand teder reikend naar 
het ongrijpbare. Deze studie van psalm 119 situeert zichzelf binnen de 
hermeneutiek van de streling. Dat wil zeggen: zij beweegt zich binnen 
een viertal coördinaten, die kenmerkend zijn voor zo’n hermeneutiek.

De eerste coördinaat: gevoel voor de oppervlakte. Of het nu gaat 
om de smaak, het oog, het gehoor of de tastzin, de streling volgt de 
oppervlakte van het gesmaakte, geziene, gehoorde, gevoelde. Zo laat 
ook onze benadering van psalm 119 zich leiden door de huid van 
het gedicht: het literair weefsel. Dit weefsel wordt gevormd door 
het beginrijm van het acrostichon, de alfabetische opzet, het achttal 
verzen per strofe, de gestage herhaling van kernwoorden, de tweeledige 
versbouw, de getalsmatige symmetrie tussen Jij en ik, het schier 
eindeloze gebedssnoer, de eerste woorden van het gedicht.

De tweede coördinaat: omzichtige eerbied. De streling weet: in de 
oppervlakte schenkt zich de essentie. Doortastendheid tast mis. Psalm 
119 drukt deze omzichtige eerbied uit met twee sleutelwerkwoorden: 
‘bewaken’ en ‘behoeden’. Hierin klinken behalve voorzichtigheid en 
zorg ook aandacht en opmerkzaamheid mee, op hun beurt omspeeld 
door sleutelwerkwoorden als: ‘zien’, ‘merken’ en ‘beseffen’. Een herme-
neutiek van de streling houdt zich aan deze leesaanwijzingen van de 
psalm. 

De derde coördinaat: gaan en stilstaan. Terwijl de kralen van het 
gebedssnoer door de handen van de bidder gaan, verwijlt deze bij de 
beminde Ander. De strelende beweging is paradoxaal: ze gaat maar 
door en door – daarom is psalm 119 misschien zo lang – tegelijk is 
de aandacht op dit ene gericht: de Ander die zich in gunnende liefde 
schenkt om niet. Psalm 119 faciliteert een voortgaande beweging 
die stilstaat bij de Ene. Een hermeneutiek van de streling volgt deze 
paradox, die het vormbeginsel van de psalm is.

De vierde coördinaat: wederkerigheid. Strelen is gestreeld worden. 
Terwijl de psalmist de woorden van de wijzing murmelt, wordt 
hijzelf zacht geraakt door hun zegging: ‘Hoe streelt jouw zegging 

10.   M. Ouaknin, Méditations érotiques. Essai sur Emmanuel Levinas, Paris 1992; M. 
Ouaknin, Lire aux éclats, Paris 1994.

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   11 30-05-12   12:23



12  inleiding

mijn gehemelte.’ Hier dient zich een nieuwe paradox aan: terwijl de 
lezer zich laat leiden door het oppervlak van het gedicht, opent zich 
in de wederkerigheid een genadig vis-à-vis, de intimiteit zelf van de 
aanraking.

In deel 1 verkennen wij de leesaanwijzingen, die de oppervlakte van 
het gedicht aanreikt. Zij blijken alle het ritme van de ontmoeting en het 
binnengaan van de heilige ruimte te begeleiden. De leesaanwijzingen 
van deel 1 vormen op hun beurt de opmaat van de uitleg van deel 2. 
Dan bij uitstek geldt de hermeneutiek van de streling. Behoedzaam 
volgen we de woorden, reikend naar de Ander die ongrijpbaar is, maar 
niet nalaat zich te bekommeren om zijn knecht. Schroomvol betreden 
wij het interieur van de tekst. Vers na vers en strofe na strofe proberen 
wij te verstaan wat de psalm ons te smaken geeft: ‘Goed smaken en 
voelen leer mij, ja, in jouw geboden hecht ik mij’ (v 66). 

De ondertitel van deze studie luidt: ‘De spiritualiteit van psalm 119’. 
De spiritualiteit die wij op het oog hebben, ontvouwt zich binnen de 
hermeneutiek van de streling: de verwonderde blik die leven en schoon-
heid ziet in de schijnbare saaiheid van de herhaling; de bereidheid mee 
te bewegen met een biddende houding die niet grijpt, maar reikt naar 
het ongrijpbare. Vier voorbeelden om te illustreren hoe zo’n spirituali-
teit eruit kan zien. 

Blaise Pascal, filosoof en natuurwetenschapper (1623-1662), had 
een grote liefde voor psalm 119, ‘waarin hij zoveel wondere dingen 
aantrof, dat hij het een genot vond hem te reciteren. Wanneer hij met 
zijn vrienden sprak over de schoonheid van deze psalm, raakte hij 
zozeer in vervoering, dat hij buiten zichzelf leek; deze meditatie maakte 
hem zo gevoelig voor al die dingen waarmee we God eren, dat hij er 
niet één van veronachtzaamde,’ aldus zijn oudste zus, Gilberte Périer. 11

Dietrich Bonhoeffer, in 1944 opgehangen door de nazi’s vanwege 
zijn verzet tegen het Hitler-regime, zag psalm 119 als een weg om 
los te komen uit ‘zelfgemaakte plannen en conflicten’. Hij besefte 
hoe moeilijk deze psalm is ‘vanwege zijn lengte en gelijkmatigheid’. 
Daarom raadde hij de lezer aan ‘heel langzaam, stil, geduldig voort 
te schrijden van woord tot woord, van zin tot zin. Dan zien wij dat 

11.   G. Périer, Vie de Blaisse Pascal, opgenomen in: Oeuvres complètes de Blaise Pascal I, 
Paris 1864, 18. 
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de schijnbare herhalingen steeds nieuwe wendingen van hetzelfde zijn, 
van de liefde tot Gods woord. Zoals deze liefde geen einde nemen kan, 
zo ook de woorden niet die haar uitspreken. Ze willen ons door heel 
ons leven begeleiden en in hun eenvoud worden zij het gebed van het 
kind, de man en de grijsaard.’12

Jon Levenson, nadenkend over psalm 119 en de vormen van 
openbaring in de periode van de Tweede Tempel, zegt: ‘Als het de 
bedoeling van de schrijver was de psychische voorwaarden te creëren 
die de spirituele ervaring bevorderen die hij op het oog heeft, hebben 
die exegeten die liever hadden dat de psalm korter was, de kern van 
de psalm gemist. De inhoud van de psalm kan in één of twee verzen 
worden meegedeeld, ja zelfs in ieder van de 176 verzen of in een 
paar ervan. Maar enkel en alleen de theologie ervan kennen is niet 
hetzelfde als in die bewustzijnstoestand komen die voortvloeit uit die 
weloverwogen en bezonnen lezing van de psalm die de middeleeuwse 
katholieken lectio divina noemden.’13

Klaus Seybold beschouwt de 176 verzen van psalm 119 als ‘afzon-
derlijke meditaties’ die binnenvoeren in de ‘levensruimte’ van God. Hij 
noemt ze exercitia spiritualia, bestemd om geleefd te worden: ‘De tekst 
staat in dienst van de levenspraktijk, volgt de weg van de meditatie, 
bewerkt door na-zeggen toe-eigening, zoekt rollen in te oefenen, 
waarbij het steeds lijkt te gaan om het na-bidden van de afzonderlijke 
verzen of verzenreeksen.’ 14 

Deze vier lezers hebben allen gevoel voor spiritualiteit: zij nemen 
de tijd, genieten van het reciterend zeggen, waarderen schoonheid, 
raken buiten zichzelf van de Ongrijpbare, gaan stil en geduldig langs 
de woorden, voelen de wendingen van de liefde, zijn bereid zich de 
gebedshouding van de psalm eigen te maken, hopen de ruimte van God 
binnengevoerd te worden, zijn diep verzonken in Gods zeggingskracht, 
verzetten zich onverzettelijk tegen onrecht, beoefenen trouw de 
meditatie en verbinden Gods spreken met het alledaagse leven.

12.  D. Bonhoeffer, Inleiding in de psalmen, Nijmegen 1969, 15-16.
13.   J. Levenson, The sources of  the Torah. Psalm 119 and the modes of  Revelation 

in Second Temple Judaïsme, in: Ancient Israelite Religion, (ed. P. Miller et al.), Phila-P. Miller et al.), Phila-
delphia 1987, 566.

14.  K. Seybold, Die Psalmen, Tübingen 1996, 474.
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14  inleiding

Bij de hermeneutiek van de streling hoort een vertaalwijze die recht 
doet aan het biddende, het concrete en de herhaling. Vanwege zijn 
biddende karakter vertalen wij de godsnaam Jahweh met ‘Wezer’. De 
woordvorm jahweh, afgeleid van hajah (er-wezen), is oorspronkelijk 
een zegenbede: Hij weze er > Hij weez’r > Wezer! Het biddende ka-
rakter van de Naam draagt de grondtoon van psalm 119.15 Vanwege 
het concrete karakter blijven wij zo dicht mogelijk bij de grondbete-
kenis van de woorden: hechtheid, vestigen, gronden; weg, baan, pad; 
ziel, hart, mond, lippen; doemen, benauwen, vervolgen; beven, rillen, 
schromen; bedriegen, veinzen, liegen, enzovoort. Dit concrete karakter 
is vooral belangrijk waar het de acht kernwoorden betreft: wijzing, ge-
tuigenissen, kommernissen, kerven, geboden, schikkingen, aanspraak, 
zegging. Deze mogen niet worden ontdaan van hun concrete karakter. 
Want daardoor zou ongemerkt een vaagheid ontstaan, waarin de toe-
wending van Wezer zich niet meer kan profileren. Wijzing is: Jij wijst 
mij de weg. Getuigenis is: Jij getuigt van jouw presentie. Kommernis: 
Jij bekommert je om mensen. Aanspraak: Jij spreekt mij. Niet alleen in-
houdelijk dient de grondtekst zo getrouw mogelijk te worden gevolgd 
(semantiek), ook literair (woordherhaling, woordvolgorde, versbouw) 
is zorgvuldigheid nodig, zoals de uitleg zal laten zien. Samenvattend 
kunnen wij stellen, dat de spiritualiteit waarop deze studie zich richt, 
een vertaalwijze vergt die oog heeft voor het biddende, het concrete en 
het literaire. Onlijfelijk en abstract spiritualiseren blokkeert de spiritu-
aliteit die psalm 119 belichaamt, en maakt een hermeneutiek van de 
streling onmogelijk.

15.  Voor een nadere toelichting, zie in deze studie deel 1, hoofdstuk 5.
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Psalm 119

  1 Welvaart wie gaaf op weg zijn,
 die gaan in de wijzing van Wezer.
  2 Welvaart wie behoeden zijn getuigenissen,
 met alle hart vragen zij Hem
  3 en niet wrochten zij valsheid,
 in zijn wegen gaan zij.
  4 Jij gebiedt jouw kommernissen
 te bewaken tot het uiterste.
  5 Ach, waren mijn wegen vast
 te bewaken jouw kerven.
  6 Dan schaam ik mij niet, wijl ik kijk
 naar al jouw geboden.
  7 Ik erken Jou oprecht van hart,
 wijl ik de schikkingen van jouw bewaring leer.
  8 Jouw kerven bewaak ik,
 verlaat mij niet ten uiterste.

  9 Waarmee loutert een jeugdige zijn pad,
 te bewaken als jouw aanspraak?
10 Met al mijn hart vraag ik Jou,
 laat mij niet dolen uit jouw geboden.
11 Met mijn hart koester ik jouw zegging,
 opdat ik Jou niet misdoe.
12 Gezegend Jij, Wezer,
 leer mij jouw kerven.
13 Met mijn lippen vertel ik
 alle schikkingen van jouw mond.
14 Met de weg van jouw getuigenissen verblijd ik mij
 als om alle boedel.
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15 Met jouw kommmernissen verzucht ik,
 en ik kijk naar jouw paden.
16 Met jouw kerven verlustig ik mij,
 niet vergeet ik jouw aanspraak.

17 Bejegen jouw knecht, ik leef
 en bewaak jouw aanspraak.
18 Ontbloot mijn ogen, en ik kijk
 naar de zonderheden van jouw wijzing.
19 Gast ben ik in het land,
 verberg jouw geboden niet voor mij.
20 Verknaagd is mijn ziel door de behoefte
 aan jouw schikkingen altijd.
21 Jij briest naar ziedenden, 
 vervloekten die dolen uit jouw geboden.
22 Rol van mij af hoon en verguizing,
 ja, jouw getuigenissen behoed ik.
23 Ook al zitten vorsten over mij te spreken,
 jouw knecht verzucht jouw kerven.
24 Ook zijn jouw getuigenissen mijn lust,
 mensen die mij raden.

25 Mijn ziel kleeft het stof aan,
 laat mij leven als jouw aanspraak.
26 Mijn wegen vertel ik, Jij buigt je naar mij,
 leer mij jouw kerven.
27 De weg van jouw kommernissen laat mij merken,
 en ik verzucht jouw zonderheden.
28 Mijn ziel leekt van droefheid,
 laat mij opstaan als jouw aanspraak.
29 De weg van bedrog laat mij ontwijken,
 begenadig mij met jouw wijzing.
30 De weg van hechtheid kies ik,
 jouw schikkingen vereffen ik.
31 Ik kleef jouw getuigenissen aan, Wezer,
 beschaam mij niet.
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32 De weg van jouw geboden ren ik,
 ja, jij verbreedt mijn hart.

33 Wijs mij, Wezer, de weg van jouw kerven,
 en ik behoed hem op de hielen!
34 Laat mij merken, en ik behoed jouw wijzing
 en bewaak haar met alle hart.
35 Beweeg mij in de baan van jouw geboden,
 ja, daarin behaag ik mij.
36 Neig mijn hart naar jouw getuigenissen
 en niet naar afknijping!
37 Onttijg mijn ogen te zien waan,
 in jouw weg laat mij leven.
38 Doe jouw knecht jouw zegging gestand,
 die er is om de schroom voor Jou.
39 Onttijg mij de hoon die ik vrees,
 ja, jouw schikkingen zijn goed.
40 Hier, ik behoef jouw kommernissen,
 in jouw bewaring laat mij leven.

41 En jouw gunst bekome mij, Wezer,
 jouw bevrijding als jouw zegging.
42 En ik buig mijn honer aanspraak toe,
 ja, ik veilig mij in jouw aanspraak.
43 En red niet uit mijn mond hechte aanspraak ten uiterste,
 ja, jouw schikking wacht ik.
44 En ik bewaak jouw wijzing gestaag,
 eeuwig en immer!
45 En ik ga in de breedte,
 ja, jouw kommernissen vraag ik.
46 En ik spreek van jouw getuigenissen, koningen beduidend,
 niet schaam ik mij.
47 En ik verlustig mij in jouw geboden,
 waarmee ik mij verknocht.
48 En ik hef mijn palmen naar jouw geboden,
 waarmee ik mij verknocht,
 en ik verzucht jouw kerven.
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49 Gedenk de aanspraak voor jouw knecht,
 waarom Jij mij wachten laat.
50 Dit is mijn troost in mijn gebogenheid:
 ja, jouw zegging laat mij leven.
51 Ziedenden dollen mij ten uiterste,
 jouw wijzing ontneig ik niet.
52 Ik gedenk jouw schikkingen eeuwig,
 Wezer, en ik ben getroost.
53 Schroeiing pakt mij bij doemenden,
 die jouw wijzing verlaten.
54 Deunen wezen voor mij jouw kerven
 in het huis waar ik gast ben.
55 Ik gedenk in de nacht jouw naam, Wezer,
 en bewaak jouw wijzing.
56 Dit weest voor mij,
 ja, jouw kommernissen behoed ik.

57 ‘Mijn deel is Wezer’, zeg ik,
 om te bewaken jouw aanspraken.
58 Ik vermurw jouw gelaat met alle hart,
 begenadig mij als jouw zegging.
59 Ik raam mijn wegen
 en keer mijn voeten naar jouw getuigenissen.
60 Ik haast mij en talm niet
 jouw geboden te bewaken.
61 Snoeren van doemenden verbeuren mij,
 jouw wijzing vergeet ik niet.
62 Halfnacht sta ik op om Jou te erkennen
 om de schikkingen van jouw bewaring.
63 Ik ben een gezworene van alwie Jou schromen
 en jouw kommernissen bewaken.
64 Met jouw gunst, Wezer, is vervuld het land,
 jouw kerven leer mij.

65 Goed maak Jij het met jouw knecht,
 Wezer, als jouw aanspraak.
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66 Goed smaken en voelen leer mij,
 ja, in jouw geboden hecht ik mij.
67 Voor ik gebogen werd, doolde ik,
 intijds bewaak ik jouw zegging.
68 Goed ben Jij en goed doend,
 leer mij jouw kerven.
69 Ziedenden besmeuren mij met bedrog,
 ik behoed met alle hart jouw kommernissen.
70 Plomp als vet is hun hart,
 ik verlustig mij in jouw wijzing.
71 Goed voor mij dat ik gebogen werd
 om jouw kerven te leren.
72 Goed voor mij de wijzing van jouw mond,
 meer dan goud en zilver duizendvoud!

73 Jouw handen maakten mij en vestigden mij,
 laat mij merken, en ik leer jouw geboden.
74 Jouw beschroomden zien mij en verheugen zich,
 ja, jouw aanspraak wacht ik.
75 Ik voel, Wezer, ja, bewaring jouw schikkingen
 en hechtheid dat Jij mij boog.
76 Weze toch jouw gunst mij tot troost,
 als jouw zegging voor jouw knecht.
77 Bekomen mij jouw tederheden, en ik leef,
 ja, jouw wijzing is mijn lust.
78 Ziedenden schamen zich, ja, zij krommem mij met bedrog,
 ik verzucht jouw kommernissen.
79 Jouw beschroomden keren zich mij toe,
 jouw getuigenissen voelen zij.
80 Weze mijn hart gaaf in jouw kerven,
 dat ik mij niet schaam.

81 Ten einde is mijn ziel om jouw bevrijding,
 jouw aanspraak wacht ik.
82 Ten einde zijn mijn ogen om jouw zegging,
 ze zeggen: ‘Wanneer troost Jij mij?’
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83 Ja, ik wees als een buidel in de walm,
 jouw kerven vergeet ik niet.
84 Hoeveel dagen heeft jouw knecht nog,
 wanneer maak Jij mijn vervolgers schikking?
85 Ziedenden graven mij kuilen,
 niet als jouw wijzing.
86 Al jouw geboden zijn hechtheid,
 met bedrog vervolgen zij mij, help mij!
87 Een weinig, en ze einden mij in het land,
 maar ik verlaat jouw kommernissen niet.
88 Als jouw gunst laat mij leven,
 en ik bewaak de getuigenis van jouw mond.

89 Eeuwig, Wezer,
 richt in de hemel jouw aanspraak zich op.
90 Geslacht op geslacht jouw hechtheid,
 Jij vestigt het land, en gesteld is het.
91 Naar jouw schikkingen zijn zij gesteld vandaag,
 ja, alles jouw knechten.
92 Was jouw wijzing niet mijn lust,
 dan was ik gesneefd in mijn gebogenheid.
93 Eeuwig vergeet ik jouw kommernissen niet,
 ja, daarin laat Jij mij leven.
94 Van Jou ben ik, bevrijd mij,
 ja, jouw kommernissen vraag ik.
95 Op mij gespannen zijn de doemenden, dat ik sneef,
 jouw getuigenissen merk ik.
96 Bij alle einding zie ik gekap,
 uiterst breed is jouw gebod.

97 Hoe verknocht ik mij met jouw wijzing,
 alle dag is zij mijn verzuchting.
98 Meer dan mijn vijanden kundig wil mij jouw gebod,
 ja, eeuwig is het mij bij.
99 Meer dan al mijn leraren besef ik,
 ja, jouw getuigenissen zijn bij mij verzuchting.
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100 Meer dan de baardigen merk ik,
 ja, jouw kommernissen behoed ik.
101 Voor alle kwaad pad omhein ik mijn voet
 om jouw aanspraak te bewaken.
102 Van jouw schikkingen wijk ik niet,
 ja, Jij wijst mij.
103 Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte,
 meer dan honing mijn mond.
104 Uit jouw kommernissen merk ik,
 daarom schuw ik alle pad van bedrog.

105 Een lamp voor mijn voet is jouw aanspraak
 en een licht op mijn baan.
106 Ik verzekerde, doe het gestand
 te bewaken de schikkingen van jouw bewaring.
107 Gebogen ben ik ten uiterste,
 Wezer, laat mij leven als jouw aanspraak.
108 De edelheden van mijn mond belief toch, Wezer,
 jouw schikkingen leer mij.
109 Mijn ziel is gestaag op mijn palm,
 jouw wijzing vergeet ik niet.
110 Doemenden geven mij de sprenkel,
 uit jouw kommernissen zwerf ik niet.
111 Ik eigen jouw getuigenissen eeuwig,
 ja, de blijdschap van mijn hart zijn zij.
112 Ik neig mijn hart jouw kerven te maken,
 eeuwig op de hielen!

113 Spalkers schuw ik,
 met jouw wijzing verknocht ik mij.
114 Mijn verberging en mijn schild ben Jij,
 jouw aanspraak wacht ik.
115 Wijk van mij, kwaden,
 behoeden wil ik de geboden van mijn Machtige.
116 Steun mij als jouw zegging, en ik leef,
 beschaam mij niet om mijn hoop.
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117 Schraag mij, en ik ben vrij
 en acht op jouw kerven gestaag.
118 Jij smaadt alwie dolen uit jouw kerven,
 ja, bedrog is hun geveins.
119 Als schuimsel schors Jij alle doemenden in het land,
 daarom verknocht ik mij met jouw getuigenissen.
120 Van jouw beving rilt mijn vlees,
 ik schroom jouw schikkingen.

121 Ik maak schikking en bewaring,
 laat mij niet bij mijn berooiers rusten.
122 Borg jouw knecht ten goede,
 dat ziedenden mij niet berooien.
123 Mijn ogen zijn ten einde om jouw bevrijding,
 om de zegging van jouw bewaring.
124 Maak het met jouw knecht als jouw gunst,
 jouw kerven leer mij.
125 Jouw knecht ben ik, laat mij merken,
 en ik voel jouw getuigenissen.
126 Tijd om het te maken voor Wezer,
 ze vergruizen jouw wijzing.
127 Daarom verknocht ik mij met jouw geboden
 meer dan met goud en het gedegene.
128 Daarom recht ik alle kommernissen om alles,
 schuw ik alle pad van bedrog.

129 Zonderheden zijn jouw getuigenissen,
 daarom behoedt mijn ziel ze.
130 De opening van jouw aanspraken verlicht,
 laat verlokbaren merken.
131 Ik sper mijn mond en hijg,
 ja, jouw geboden behoef ik.
132 Gelaat je mij en begenadig mij
 als schikking voor wie zich verknochten met jouw naam.
133 Vestig mijn stappen in jouw zegging
 en laat alle zwelligheid mij niet bestieren.
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134 Koop mij af van de berooiing door de aardeling,
 en ik bewaak jouw kommernissen.
135 Laat lichten jouw gelaat in jouw knecht
 en leer mij jouw kerven.
136 In watergleuven dalen mijn ogen,
 daar ze jouw wijzing niet bewaken.

137 Bewarend Jij, Wezer,
 en recht zijn jouw schikkingen.
138 Jij gebiedt jouw getuigenissen bewaring
 en uiterste hechtheid.
139 Mijn ijver smoort mij,
 ja, mijn benauwers vergeten jouw aanspraken.
140 Uiterst uitgesmolten is jouw zegging,
 jouw knecht verknocht zich met haar.
141 Gering ben ik en verguisd,
 jouw kommernissen vergeet ik niet.
142 Jouw bewaring bewaart eeuwig,
 jouw wijzing is hecht.
143 Nauwte en benardheid vinden mij,
 jouw geboden zijn mijn lust.
144 Bewaring jouw getuigenissen voor eeuwig,
 laat mij merken, en ik leef.

145 Ik roep met alle hart: ‘Buig je naar mij, Wezer’,
 jouw kerven wil ik behoeden.
146 Ik roep jou: ‘Bevrijd mij’,
 bewaken wil ik jouw getuigenissen.
147 Vóór ben ik de schemer en kreun,
 jouw aanspraken wacht ik.
148 Vóór zijn mijn ogen de waken
 om jouw zegging te verzuchten.
149 Hoor mijn stem als jouw gunst,
 Wezer, als jouw schikking laat mij leven.
150 Na zijn wie hun plannen volgen,
 van jouw wijzing zijn zij ver.
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151 Na ben Jij, Wezer,
 al jouw geboden zijn hecht.
152 Vooraf voel ik uit jouw getuigenissen:
 ja, eeuwig heb Jij ze gegrond.

153 Zie mijn gebogenheid en laat mij ontsnappen,
 nee, jouw wijzing vergeet ik niet.
154 Strijd mijn strijd en verlos mij,
 om jouw zegging laat mij leven.
155 Ver van doemenden de bevrijding,
 nee, jouw kerven vragen zij niet.
156 Jouw tederheden vele, Wezer,
 als jouw schikkingen laat mij leven.
157 Velen mijn vervolgers en mijn benauwers,
 jouw getuigenissen ontneig ik niet.
158 Ik zie boeleerders en walg ervan,
 dat zij jouw zegging niet bewaken.
159 Zie, hoe ik mij verknocht met jouw kommernissen,
 Wezer, als jouw gunst laat mij leven.
160 Hoofd van jouw aanspraak is hechtheid,
 eeuwig alle schikking van jouw bewaring.

161 Vorsten vervolgen mij genadig,
 van jouw aanspraken beeft mijn hart.
162 Blij ben ik om jouw zegging
 als wie veel roof vindt.
163 Ik schuw bedrog, ik gruw ervan,
 met jouw wijzing verknocht ik mij.
164 Zevenmaal daags vier ik Jou
 om de schikkingen van jouw bewaring.
165 Veel vernoegen voor wie zich verknochten met jouw wijzing,
 er is voor hen geen struikeling.
166 Ik hoop op jouw bevrijding, Wezer,
 jouw geboden maak ik.
167 Mijn ziel bewaakt jouw getuigenissen,
 ik verknocht mij er uiterst mee.
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168 Ik bewaak jouw kommernissen en jouw getuigenissen,
 ja, al mijn wegen zijn Jou beduidend.

169 Mijn juilen nadere voor jouw gelaat, Wezer,
 als jouw aanspraak laat mij merken.
170 Mijn vergenadiging kome voor jouw gelaat,
 als jouw zegging red mij.
171 Mijn lippen kwelmen van viering,
 ja, Jij leert mij jouw kerven.
172 Mijn tong buige zich naar jouw zegging,
 ja, al jouw geboden zijn bewaring.
173 Weze jouw hand mij tot hulp,
 ja, jouw kommernissen kies ik.
174 Ik behoef jouw bevrijding, Wezer,
 jouw wijzing is mijn lust.
175 Leve mijn ziel, zij viere jou,
 jouw schikking helpe mij.
176 Ik zwerf als een snevend schaap,
 zoek jouw knecht,
 nee, jouw geboden vergeet ik niet.
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Deel 1 

ZEVEN 
LEESAANWIJZINGEN
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Inleiding

In zijn psalmencommentaar van 1899 zegt de oudtestamenticus Bern-
hard Duhm over psalm 119: ‘Welk doel de auteur bij het schrijven 
van deze 176 verzen voor ogen stond, weet ik niet. In ieder geval is 
deze “psalm” het meest inhoudloze product dat ooit het papier heeft 
zwartgemaakt. Ach, had de auteur althans iets verteld over de zo ge-
roemde studieresultaten! Ook in literair opzicht zal het moeilijk zijn 
een schrijfsel aan te wijzen dat in onbeholpenheid en geestloosheid kan 
wedijveren met deze psalm. De schrijver mag dan een brave school-
meester zijn geweest, zoals D. Müller zegt,1 dat hij zich waagde aan het 
schrijverschap was niet zo braaf van hem, en vers 99a (‘Meer dan mijn 
leraren besef ik’, kw) past allicht beter in de mond van zijn leerlingen 
dan in zijn eigen mond.’2 Dit oordeel van Duhm is weinig ‘strelend’, 
maar wel leerzaam, want het documenteert een manier van kijken die 
men een eeuw geleden ‘wetenschappelijk’ noemde. Een psalmdichter 
werd geacht doelgericht te werken, informatie te geven en geestrijk te 
schrijven. Met dit verwachtingspatroon is op zichzelf niets mis. Maar 
heeft Duhm wel geluisterd naar het geheel van signalen (leesaanwijzin-
gen) waarmee de psalmdichter zijn lezers toerust om te verstaan wat 
hem voor ogen stond? Heeft hij de leesaanwijzingen waargenomen die 
met het blote oog te zien zijn: het alfabetisch acrostichon, het achttal, 
de kernwoorden, de tweeledige versbouw, de ik-jij betrekking, de ge-
bedsvormen, de beginverzen? Duhm was zo gepreoccupeerd door zijn 
kritisch wetenschappelijke gerichtheid op het doel, de inhoud en de 
literair-historische betekenis van het gedicht, dat hij de signalen die de 
tekst geeft, niet opmerkte.

1.   Duhm doelt hier op een studie van D. Müller, die deze later publiceerde onder de 
titel Strophenbau und Responsion, Wien 1904, 54-61.

2.  B. Duhm, Psalmen, Freiburg i.Br. etc. 1899, 268-269.
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In deel 1 willen wij de aanwijzingen die de tekst van psalm 119 geeft, 
verkennen: zeven leesaanwijzingen. Zij zijn de opmaat voor het eigen-
lijke werk: de uitleg, deel 2.

De eerste leesaanwijzing is het alfabetisch acrostichon. Het alfa-
betisch acrostichon van psalm 119 is een combinatie van twee poëti-
sche technieken: het acrostichon, dat de beginletters van versregels of 
strofen reguleert, en het alfabet, dat deze beginletters in het gelid zet 
volgens de 22 letters van het Hebreeuwse ’alef-bet. Zo ontstaan 22 stro-
fen, waarvan elke strofe acht verzen lang met dezelfde letter begint. De 
beginwoorden, die invulling geven aan de beginletters, verraden een 
zekere tendens. Zij lijken zo gekozen te zijn, dat ze de opmaat vormen 
van het vers, dat zich uitstrekt naar het einde: naar de ontmoeting met 
Wezer die in het kernwoord ligt uitgedrukt. Wat betreft de alfabetische 
opzet: blijken zal dat hiermee op symbolische wijze de alomvattende 
orde van Wezer present wordt gesteld. Het tekstlint van de psalm is de 
leidraad, die de lezer binnenvoert in deze orde. 

De tweede leesaanwijzing is het achttal. Iedere strofe bestaat steeds 
uit acht verzen. In andere alfabetische psalmen krijgt iedere letter een 
halfvers (psalm 111-112), een heel vers (psalm 25 en 34), twee verzen 
(psalm 9-10 en 37) of drie verzen (Klaagliederen 3). Psalm 119 geeft 
iedere letter acht verzen. Waarom deze unieke omvang van acht verzen? 
Waarom acht, en geen zeven of tien? Het getal acht (zeven plus één) 
duidt op de overtreffende trap van volkomenheid, een volmaaktheid, 
die alle volmaaktheid te boven gaat. Wat de dichter met dit achttal be-
oogt, wordt uitgedrukt in het achtste vers van iedere strofe. Dit slotvers 
sluit enerzijds de strofe af, maar ontsluit die strofe tegelijk: een verras-
sende perspectiefwisseling, een oneindige verwijding, een fundamen-
teel inzicht, enzovoort.

De derde leesaanwijzing ligt besloten in de kernwoorden die in ie-
dere strofe met grote regelmaat terugkeren. Deze acht kernbegrippen 
omlijnen niet zozeer een inhoudelijk veld (wet, woord van God, Gods 
wil of openbaring), maar verwoorden en verwerkelijken vers na vers 
de betrekking tussen Wezer en zijn knecht. Zo vormen zij de kern van 
ieder vers. Bovendien zijn zij – precies als kernwoord – tegelijk de ver-
bindende schakel tussen de verzen: vers na vers nodigen zij de lezer uit 
binnen te komen in de kern van de betrekking, die Wezer opent en 
omgrenst. 
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De vierde leesaanwijzing is de tweeledige bouw van de verzen. Alle 
verzen van psalm 119, op twee na, zijn bicola: twee vershelften door 
een cesuur uiteen- en bijeengehouden. Het opmerkelijke is, dat deze 
tweeledige versbouw overwegend een dialogisch over en weer creëert, 
veel minder een formeel of inhoudelijk parallellisme. De verzen van 
psalm 119 zijn zo gebouwd, dat een dialogische dynamiek verschijnt, 
waarin het goddelijk Jij en het menselijk ik wederkerig op elkaar be-
trokken zijn. 

De vijfde leesaanwijzing is de getalsmatige symmetrie. Uit nume-
rologisch onderzoek blijkt dat er 316 morfemen in de eerste persoon 
enkelvoud (ik) zijn en precies evenveel morfemen in de tweede per-
soon enkelvoud (Jij). Dit evenwicht is niet alleen verbazingwekkend, 
het is vooral effectief. Het creëert een godmenselijk vis-à-vis, waarin 
Wezer zich in de kernwoorden meedeelt als leven, bewaring, bevrij-
ding, hechtheid en gunst en waarin de knecht deze genade omzichtig 
bewaakt in alle lagen van zijn bestaan.

De zesde leesaanwijzing is gegeven met het feit dat psalm 119 één 
aaneenrijging van korte gebeden is. Vanaf vers 4 wordt Wezer direct 
aangesproken. Uit ons onderzoek zal blijken, dat de hoofdvormen van 
gebed, zoals wij die kennen uit het Psalter, op een specifieke wijze zijn 
verdeeld over psalm 119.

De zevende leesaanwijzing luistert naar de eerste woorden. De 
beginwoorden van een goed gedicht zetten doorgaans de toon. Zij 
openen de ruimte waarin de lezer wordt binnengevoerd. Dat geldt ook 
voor psalm 119. De eerste woorden luiden: ‘Welvaart wie gaaf op weg 
zijn’ (v 1a). Zij zetten belangrijke motieflijnen uit en nodigen de lezer 
uit zich hierdoor te laten leiden.

De zeven leesaanwijzingen die wij in deel 1 verkennen, zijn gebaseerd 
op literaire signalen in de oppervlaktestructuur van de psalm: het begin-
rijm, het alfabet, het getal acht, de herhaling van de kernwoorden, de 
versificatie, de ik-jij-lexemen, het gebedskarakter en de beginwoorden. 
In hun onderlinge samenhang helpen zij de lezer binnen te gaan in de 
godmenselijke ruimte die ze openen. Ze laten de lezer daarna niet los. 
Zij leiden hem naar steeds weidser vergezichten. Jan Fokkelman treft 
de kern, wanneer hij van psalm 119 zegt: ‘Een heel aparte tekst, van 
oneindige vroomheid en dus op het eerste gezicht niet te pruimen. In 
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het origineel valt er echter veel aan te beleven, want het gedicht is een 
veelkleurig vuurwerk van variaties en andere technische middelen, die 
schitteren tegen de achtergrond van een verpletterende synonomie.’3 
Vooral de kwalificatie ‘oneindige vroomheid’ is opmerkelijk voor een 
auteur die excelleert in literaire fijnzinnigheid. Het meest treft mij het 
woord ‘oneindig’, in combinatie met ‘vroomheid’. Het doet mij denken 
aan de torageleerde Jezus Sirach (ca 200 v Chr), die de wijzing verge-
lijkt met een zeer brede rivier, waar Gods oneindige wijsheid doorheen 
stroomt (Jez Sir 24,25-27). Maar zelfs de zee en alle wielingen samen 
kunnen deze wijsheid niet bevatten (Jez Sir 24,28-29). In die zin is 
psalm 119 inderdaad een bron van ‘oneindige’ wijsheid en ‘oneindige’ 
vroomheid. Jezus Sirach geeft tevens een bruikbare hint hoe te drinken 
uit deze oneindige zee van vroomheid. Hij vergelijkt zijn leven met 
een tuin – een lusthof, een boomgaard, een moestuin – die bevloeid 
wordt door het water van een brede stroom (de tora). Hoe brengt Jezus 
Sirach deze bevloeiing tot stand? Hij sluit zijn tuin aan op de stroom 
via watergeulen: concrete manieren van leven, geënt op de wijzing. Zo 
kan de stroom zijn boomgaard bereiken en doorvloeien. Maar zie, ter-
wijl de stroom via watergeulen zijn moestuin doorvloeit, worden die 
watergeulen zelf een rivier en wordt de rivier een zee: de zee van Gods 
wijsheid die alle rivieren doorstroomt en te buiten gaat. 

Ik stroomde als een waterloop uit de rivier,
als watergeul ging ik mijn lusthof binnen.
Ik zei: ‘Mijn boomgaard ga ik drenken,
mijn moestuin bevloeien.’
En zie, mijn waterloop werd een rivier
en mijn rivier een zee (Jez Sir 24,30).

Door vers na vers aandachtig te lezen, dichtbij het leven, ontstaan er 
watergeulen die mij verbinden met de stroom van de kernwoorden: ‘En 
zie, mijn waterloop werd een rivier en mijn rivier een zee.’ Dit is het 
wat de uitleg van deel 2 beoogt en waarvan deel 1 de opmaat is.

3.  J. Fokkelman, Dichtkunst in de bijbel, Zoetermeer 2000, 61.
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Hoofdstuk 1

Het alfabetisch acrostichon

Psalm 119 is gecomponeerd als alfabetisch acrostichon: alle acht verzen 
van de eerste strofe beginnen met een ’alef, die van de tweede met een 
bet enzovoort. Zo komen alle 22 letters van het alfabet achtereenvol-
gens aan de beurt. Er worden dus twee technieken gecombineerd: de 
alfabetische opzet en een ver doorgevoerde vorm van acrostichon.

Het acrostichon 

Het eigene van het acrostichon is dat de beginletters van versregels, 
verzen of strofen een dubbele functie hebben. Enerzijds zijn ze opgeno-
men in de horizontale leesrichting van de tekst. Anderzijds bevatten ze, 
verticaal gelezen, een mededeling die als zodanig niets met de inhoud 
van de tekst te maken hoeft te hebben. Bijvoorbeeld, de beginletters 
bevatten de naam van de opdrachtgever of de schrijver. Ze kunnen ook 
een spreuk of het alfabet verbergen. Soms bestaat de verticale logica 
enkel uit het spel van letterherhalingen binnen een patroon dat verder 
geen inhoudelijke betekenis heeft, bijvoorbeeld de kreeftvorm abcba.4 
Acrosticha zijn vormen van grafische alliteratie en ‘hebben primair een 
grafische functie’.5 

Het acrostichon gaat terug op een schrijfwijze die gebruikt werd door 
het koninklijk hof of door andere openbare instanties. Op affiches die 
aan de muur werden bevestigd, deed men officieel mededeling van 
iets.6 De groepering per letter presenteert de tekst op een overzichte-
lijke wijze, prent het gelezene in het optische geheugen en helpt een 

4.   Zie voor allerlei voorbeelden en patronen K. Seybold, Akrostichie im Psalter, in: 
Theologisches Zeitschrift 57 (2001), 172-183.

5.  K. Seybold, Poetik der Psalmen, Stuttgart 2003, 77.
6.  K. Seybold, Die Psalmen, Tübingen 1996, 472.
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passage terug te vinden (een vroege vorm van nummering).7 
Het acrostichon heeft toepassing gevonden in het onderwijs: ‘De 

“wijsheid” heeft zich ervan bediend om daarmee bepaalde onderwerpen 
te presenteren in de vorm van een compendium of een summa.’8 Het 
acrostichon ondersteunt het schrijf- en leesonderwijs.9 Op deze wijze is 
met name in Babylonië de kunst van het acrostichon tot ontwikkeling 
gekomen.10 Tijdens de ballingschap kwam de bovenlaag van het gede-
porteerde Juda hernieuwd met deze acrostichoncultuur in aanraking.11

Psalm 119 is een acrostichon. Dat is goed te zien wanneer we kijken 
naar een handschrift van Qumram (11QPsa).12 Daar dient de psalm 
zich aan als een grafisch gepresenteerde verzenreeks. Men volgt een sti-
chische schrijfwijze (één vers per regel), waardoor de beginletters dui-
delijk uitkomen. In het midden wordt een cesuur aangebracht, aan 
het einde wordt de regel uitgevuld met litterae dilatabiles. De aandacht 
richt zich op het schrift. Akoestische aspecten zijn minder belangrijk. 13 

Deze aandacht voor het optische wordt door de psalm bevestigd. In 
de drie eerste strofen wordt drie keer gezegd, dat de psalmist ‘kijkt’ naar 
de geboden, de paden en de wijzing van Wezer.

Dan schaam ik mij niet, wijl ik kijk 
naar al jouw geboden (v 6).
Met jouw kommernissen verzucht ik,
en ik kijk naar jouw paden (v 15).
Ontbloot mijn ogen, en ik kijk
naar de zonderheden van jouw wijzing (v 18).

Tweemaal is, door het enjambement, de blik verwachtingsvol gespan-
nen op de wondere wereld van de wijzing en de geboden.14 

  7.  Ibid., 473.
  8.  K. Seybold, Poetik der Psalmen, o.c., 77, zie ook 152.
  9.  W. Soll, Psalm 119. Matrix, Form and Setting, Washington 1991, 20-23.
10.  Ibid., 6-11.
11.  Zie het boek Klaagliederen.
12.  K. Seybold, Die Psalmen, o.c., 471.
13.  Ibid, 472.
14.   Nergens in de psalm wordt een beroep gedaan op de oren of  het horen. Voor dit 

alles zie hoofdstuk 5.
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Het acrostichon is de kunst van het (optische) beginrijm. De dich-
ter van psalm 119 heeft zichzelf voor de opgave gesteld acht keer met 
dezelfde letter te beginnen. Hoe gaat hij met deze opgave om? Welke 
beginwoorden kiest hij voor de invulling van de beginletters? Volgt hij 
daarbij een bepaalde strategie? De keuze van een beginwoord is in de 
poëzie immers niet onbelangrijk. Het is nuttig te kijken hoe hij het 
schema van achtmaal dezelfde beginletter invult met beginwoorden. 

Laten we voorop stellen wat hij niet doet. Nooit kiest hij één van de 
acht kernwoorden, die in iedere strofe voorkomen (wijzing, getuigenis-
sen, kommernissen enz.), als beginwoord van het vers.15 In de ’alef-stro-
fe is ’imra dus nooit het eerste woord; de dalet-strofe begint nooit met 
dabar; de taw-strofe nooit met tora enzovoort. Wat doet de dichter wel? 

Naar het zich laat aanzien, kiest de dichter beginwoorden die niet 
zwaar aanzetten. Zo zijn er bijvoorbeeld drie strofen waarvan alle ver-
zen beginnen met een voorzetsel: de verzen van de bet-strofe beginnen 
met ‘in/door/met’ (be), de verzen van de lamed-strofe met ‘aan/voor’ 
(le) en van de mem-strofe met ‘uit/meer dan’ (min). De waw-strofe laat 
alle verzen beginnen met het voegwoord ‘en’ (we). Drie strofen benut-
ten de werkwoordsvorm (hif‘il voor de he-strofe en iussieven voor de 
jod-strofe en de taw-strofe) om verzen mee te openen. Opvallend zijn 
de modale en andere woordjes als beginwoorden: ‘en’ (v 3), ‘ach’ (v 5), 
‘dan’ (v 6), de nota accusativi (’et in v 8), ‘ook’ (v 23.24), ‘dit’ (v 50.56), 
‘hoe’ (v 97.103), ‘daarom’ (v 127.128), ‘zie’ (v 153.159). De dichter 
lijkt bij de invulling van de beginwoorden de voorkeur te geven aan een 
onbeklemtoonde aanvang: een opmaat. 

Dit beeld wordt bevestigd, wanneer we letten op de verdubbelingen 
van de beginwoorden binnen één strofe, bijvoorbeeld ‘welvaart/wel-
vaart’ (v 1-2), weg/weg (v 29-30), einde/einde (v 81-82) enzovoort.16 
Deze verdubbelingen zien we in verschillende variaties: soms gaat het 
om twee verzen die onmiddellijk op elkaar aansluiten, soms zitten er 
een of meer verzen tussen. De herhaling van dezelfde beginwoorden 
creëert een zekere eenvoud. Deze verdicht zich, wanneer in één strofe 
meer verzen met hetzelfde woord beginnen: ‘weg’ (5x in strofe 4) en 
‘goed’ (5x in strofe 9) enzovoort. 

Alle factoren samen bewerken dit ene: de beginwoorden creëren 

15.  Zie voor de acht kernwoorden hoofdstuk 3.
16.  We komen terug op deze herhalingen in het volgende hoofdstuk.
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een opmaat. Zij vestigen de aandacht op wat komen gaat. Het is alsof 
de verzen daardoor naar het midden of het einde van het vers toe-
werken. De lading schuift als het ware naar achteren. Dit verschuiven 
wordt versterkt door de versbouw: de B-helft is doorgaans korter dan 
de A-helft, waardoor de nadruk naar achteren schuift, naar de tweede 
vershelft.17 Ditzelfde verschuiven wordt bewerkt door de plaats van de 
kernwoorden binnen het vers. De kernwoorden, die de kern vormen 
van het vers, staan in tweederde van de gevallen in de tweede vershelft, 
in het B-kolon. Veertig procent hiervan staat helemaal aan het einde 
van het vers. Wanneer de kernwoorden in het A-kolon staan, staan ze 
voor meer dan de helft van de gevallen aan het einde van het halfvers. 
Ook om deze reden dus schuift het zwaartepunt van het vers naar ach-
teren. Daarbij komt nog, dat deze kernwoorden vrijwel steeds vergezeld 
gaan van ‘jouw’, wat een beweging in de richting van het goddelijke Jij 
betekent.18 

Alles overziende mogen wij voorzichtig concluderen dat de dichter 
bij het invullen van het achtvoudige stafrijm licht inzet. Hij creëert 
een onbeklemtoonde opmaat, die uitziet naar het einde van het (half )
vers. Deze beweging geeft mee met de ik-Jij-beweging, die door de 
psalm biddend wordt voltrokken19 en uitgedrukt ligt in de kernwoor-
den. Hoe paradoxaal het ook klinkt, het ver doorgevoerde beginrijm, 
dat zo karakteristiek is voor psalm 119, is uiterst licht aangezet, om alle 
aandacht te richten op de kernwoorden, waarin de betrekking met het 
goddelijke Jij centraal staat. 

Het alfabet

Terwijl in het Babylonisch acrostichon de beginletters gebruikt werden 
voor de vorming van namen en spreuken, werd in Israël het alfabetisch 
acrostichon ontwikkeld. Deze kunstvorm is zowel vóór (Nah 1,2-8), 
tijdens (Klaagliederen 1, 2, 3 en 4) als na (Jez Sir 51,13-30) de bal-
lingschap beoefend. Zij werd in alle genres toegepast: hymne, klacht, 
smeekbede, wijsheidsonderricht.20

17.  Zie hiervoor hoofdstuk 4.
18.  Deze dynamiek zullen wij nader verkennen in hoofdstuk 4.
19.  Zie hoofdstuk 4, 5 en 6.
20.  W. Soll, Psalm 119, o.c., 20.

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   36 30-05-12   12:23



 hoofdstuk 1. het alfabetisch acrostichon 37

Het alfabet verschaft een structuur, die verschillende betekenissen 
kon hebben en waarbinnen men kon variëren. Om enkele van deze 
betekenisvelden in beeld te brengen maken wij een rondgang langs de 
alfabetische psalmen.

Psalm 9-10 is alfabetisch zo opgezet, dat twee verzen steeds één letter 
van het alfabet krijgen. Opmerkelijk is dat het alfabet tweemaal in het 
ongerede raakt. De eerste keer bij de dalet. Waar de dalet zou moeten 
staan, lezen we: ‘Gedruis zijn zij’ (ps 9,7c), in het Hebreeuws: hem-
mah. Bedoeld zijn de doemenden. Na deze verstoring komt met Jahweh 
(ps 9,8) het alfabet weer op orde. De tweede verstoring komt na de la-
med: de doemende komt in beeld (ps 10,3-11). Er heerst wanorde. Het 
alfabet is volledig in de war, om na vers 13, met de qof, weer hersteld 
te worden. Wat ik leer van deze psalm: het alfabet vertegenwoordigt 
de orde van Wezer, die grondig verstoord wordt door de doemenden, 
of liever, de doemenden plaatsen zichzelf buiten de orde door haar te 
verstoren: ‘Hun gedachtenis sneeft, ja, gedruis zijn zij. … Vraag je naar 
hun doemen, je vindt het niet’ (ps 9,7 en 10,15).21 

Psalm 25 is een drieluik. Het linkerluik (v 1-7) wordt gekenmerkt 
door vertrouwen op Wezer die in zijn gunnende liefde mensen terug-
brengt op de goede weg. Het middenluik (v 8-14) is een smeekbede 
(v 11), omringd door twee pleitgronden (v 8-10 en 12-14). Het rechter-
luik (v 15-21) wordt opnieuw gekenmerkt door vertrouwen op Wezer, 
die bevrijdt, vergeeft en herstelt. Het hart van de psalm klopt in de 
smeekbede: ‘Omwille van jouw naam, Wezer, kwijt mijn verwringing, 
zoveel is zij!’ (v 11). Dit is het lamed-vers, halverwege de psalm, omringd 
door woorden als: weg, pad, bewegen, voeten, gaan (v 4.5.8.9.10.15.17). 
Het alfabet fungeert als een leidraad, die de bidder naar de bron leidt – 
de naam van Wezer (tienmaal in de psalm genoemd) – om hem vandaar 
weer naar het gewone leven terug te brengen.22

Psalm 34 besteedt net als psalm 25 aan ieder vers één letter van het 
alfabet. Ook psalm 34 vormt een drieluik en kantelt bij de lamed. Het 
linkerluik (v 5-8) kijkt, na de inleiding (v 2-4), terug op het verleden 

21.   Zie voor een nadere uitleg K. Waaijman, Psalmen vanuit de ballingschap, Kampen 
1986, 19-30.

22.   Voor een nadere verklaring van deze psalm zie K. Waaijman, Psalmen bij het zoeken 
van de weg, Kampen 1982, 32-41.
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en de bevrijdende werking van de naam. Het rechterluik (v 16-22) kijkt 
de toekomst in, hopend op de bewaring door de naam. Het midden-
luik (v 9-15) concentreert zich op het ontzag, het zintuig voor Gods 
huiveringwekkende aanwezigheid. Ook dit middenluik kijkt naar twee 
kanten: vol ontzag wordt de naam geproefd als bron van goedheid in het 
verleden (v 9-11) en verwerkelijkt als bron van goedheid in de toekomst 
(v 12-15). Zoals gezegd, het gedicht kantelt bij de lamed: ‘Ga zonen…’ 
(v 12). Het verleden wordt naar de toekomst gekeerd, de ontvankelijk-
heid kantelt naar de praktische inoefening, het initiatief van de mens 
ontmoet de toewending van Wezer. Aldus vormen de beide delen van 
het alfabet elkaars spiegelbeeld en brengen de diepe eenheid aan het 
licht die in de naam verankerd is (twaalfmaal wordt de naam genoemd): 
‘Verhogen wij zijn naam ineen’ (v 4). Het alfabet fungeert in deze psalm 
als een eenheid stichtende orde, die alles in de naam bij-één-brengt.23

Psalm 37 besteedt aan iedere letter van het alfabet twee verzen, net 
als psalm 9-10. Na de inleiding (v 1-11) worden drie probleemvelden 
besproken. Het eerste probleemveld: zelfverzekerd molesteren (v 12); 
Wezer doorziet het (v 13) en buigt het onrecht op zichzelf terug (v 15-
20). Het tweede probleemveld: mildheid ontmoet onbetrouwbaarheid 
(v 21); de toekomst zal het leren (v 22); goedheid brengt leven, doe-
men de dood (v 23-31). Het derde probleemveld: gerechtelijke moord 
(v 32); het Jahwehrecht overwint (v 33), vertrouw erop en wees be-
trouwbaar (v 34-40). Het alfabet doet zich in deze psalm voor als een 
omvattend kader waarbinnen een leraar met zijn leerlingen het span-
ningsveld doemenden-bewarenden bespreekt.24

Psalm 111 en 112 zijn zeer bijzondere acrosticha. In beide psalmen 
begint ieder halfvers met een nieuwe letter. Beide psalmen zijn gelijk 
gebouwd: aanhef (v 1), middengedeelte (v 2-9) en slot (v 10). Beide 
psalmen hebben ongeveer 20 woorden en wendingen gemeen. Hun 
thematiek is complementair: in psalm 111 wordt het maken van Wezer 
bezongen en de schroom die het meemaakt; in psalm 112 wordt de 
rechtvaardige begroet die gerechtigheid beoefent en eveneens schroom-
vol is. De herhalingen verbinden op verbazingwekkende wijze Wezer 
en de bewarende. Van beiden wordt gezegd: ‘Zijn bewaring stelt zich 
immer … genadig en teder’ (v 3-4). In beide psalmen biedt het alfabet 

23.  Voor een nadere uitleg van de psalm zie ibid., 42-52.
24.  Voor een uitleg zie ibid., 53-65.
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het alomvattend kader: van Wezer in psalm 111 en van de bewarende 
in psalm 112. Bovendien laten beide psalmen samen zien, hoe Wezer 
en de bewarende in wederzijdse eenheid verbonden zijn.25

In psalm 145 begint ieder vers met een nieuwe letter van het alfabet 
(de noen ontbreekt). In drie strofen, waarvan de omvang iedere keer 
verdubbelt (v 1-3; 4-9; 10-20), wordt verwoord hoe de vierenden in 
hun vieringen de Gevierde laten stralen in steeds weidser kringen, altijd 
en overal. Machtig is de dialogische verwevenheid van de vierenden en 
de Gevierde. Opvallend is de universele reikwijdte van het lied: zeven-
tienmaal is er sprake van ‘alle’. Dat is het wat dit alfabetisch lied ons 
leert: het alfabet verwoordt al-omvattendheid. Daarbinnen is de een-
heid tussen Wezer en zijn volk wezenlijk.26

Op grond van het bovenstaande mogen we concluderen dat het format 
van het alfabet een specifiek genre creëert met een eigen vormkracht. 
Het is alles behalve een ‘mengvorm’. Het alfabetisch genre kan als volgt 
worden getypeerd: het schept een omvattend kader, waarbinnen een 
thematiek wordt ontvouwd die de lezer een leidraad geeft stap voor 
stap de kern van de thematiek te benaderen. We staan kort stil bij de 
belangrijkste elementen van deze genrebepaling, en kijken van daaruit 
naar psalm 119.

Omvattend kader. De 22 letters zetten een kader uit, waarbinnen een 
thematiek in zijn geheel – van a tot z, van alfa tot omega, van ’alef 
tot taw – wordt behandeld. Het alfabet geeft de dichter ‘de kans zijn 
onderwerp zo te behandelen, dat het evenwichtig en herkenbaar vol-
ledig is, ook al is het onderwerp letterlijk onuitputtelijk’.27 Dit creatief 
bespelen van het alfabetisch kader weerspiegelt ‘het encyclopedisch 
karakter van het theologisch denken’ dat hier beoefend wordt: ‘Het 
centrale onderwerp wordt naar alle kanten verkend, waarna de bezin-
ning tenslotte een universeel omtrekkende beweging maakt rond alle 
denkbare betrekkingen die deze thematiek aangaat.’28 

25.  Voor nadere uitleg zie ibid., 102-116.
26.   Voor een uitleg van de psalm zie K. Waaijman, Psalmen vanuit de ballingschap, o.c., 

182-188.
27.  W. Soll, Psalm 119, o.c., 20.
28.  K. Seybold, Poetik der Psalmen, o.c., 253.

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   39 30-05-12   12:23



40  zeven leesaanwijzingen

Een woord dat dit omvattend kader uitdrukt is ‘alle’ (kol), dat duidt 
op een totaal: allen omvattend en alles inbegrepen.29 In psalm 145 
komt ‘alle’ zeventien keer voor, om uit te drukken hoe het koningschap 
van Wezer zich in steeds weidser kringen doet gelden: onder alle men-
sen, op alle plaatsen en altijd. In psalm 119 heeft ‘alle’ (27x) dezelfde 
functie. Hemel en aarde, ja, ‘alles’ is knecht van Wezer (v 91), niets en 
niemand uitgezonderd. De toewijding van de knecht sluit ‘alles’ in: hij 
vraagt Wezer met ‘al’ zijn hart (v 2.10.34.58.69.145); ‘al’ zijn wegen 
zijn Hem tegenwoordig (v 168); bij deze toewijding zijn ‘alle’ geboden 
van Wezer ingesloten (v 6.86.151.172); ‘al’ zijn schikkingen (v 13.160) 
worden geëerbiedigd; zijn inzet omvat ‘al’ zijn tijd (v 20.97), zet ‘alles’ 
op het spel (v 14), onderwerpt ‘alles’ aan zich (v 63.91), overtreft ‘alle’ 
onderwijs (v 99) en doet ‘alles’, zelfs het volmaakte, verbleken (v 96). 
Deze alles-insluitende toewijding sluit ‘alle’ kwaad, doemen en zwellig-
heid uit (v 101.104.119.133.168).

Het meest kenmerkende van psalm 119 is waarschijnlijk dat het al-
omvattende in dit gedicht wordt uitgedrukt door de omvang: er lijkt 
geen einde aan te komen. Honderdzesenzeventig keer wordt de lezer 
binnengevoerd in een ‘levensruimte’ die als ‘weg’ wordt aangeduid.30 
Door iedere keer opnieuw binnen te gaan in de ruimte van de god-
menselijke betrekking, die in de kernwoorden ligt uitgedrukt, opent 
zich een bewegingsruimte,31 waarin het meer dan goed leven is. In dit 
leven neemt de zelfgave van Wezer gestalte aan (vgl ps 111 en 112). 
Gaandeweg gaat de bidder het ondoorgrondelijke van dit geheim zien 
(v 18). Misschien is het schouwen van dit geheim wel het alomvattende 
dat psalm 119 zijn samenhang geeft: de niet te vatten godmenselijke 
betrekking, waarin de psalm biddend binnenvoert.

Thematiek. Het alfabetisch acrostichon schept een brede horizon, waar-
binnen een bepaalde thematiek wordt ontvouwd: de relatie doemen-
den-bewarenden vanuit Wezer (psalm 9-10; 37); de weg van vergeving 
(psalm 25); de eenheid van de naam van Wezer (psalm 34); de schep-
ping van Wezer (psalm 111); het schroomvol leven van de bewarende 

29.   Zie H. Ringgren, kol, in: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament 4 (1984), 145-
153 (voortaan TWAT).

30.  Zie hiervoor hoofdstuk 7.
31.  K. Koch, derek, in TWAT 2 (1977), 295.298.303.
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(psalm 112); het koningschap van Wezer (psalm 145). 
Ook psalm 119 heeft zo’n thematiek: het zinveld dat ter sprake komt 

in de acht kernwoorden (wijzing, aanspraak, zegging, kerven, getuige-
nissen, geboden, bekommernissen en schikkingen). De kern van dit 
zinveld kan worden omschreven als de orde van Wezer. De 176 verzen 
variëren in hun alfabetische ordening deze thematiek, die echter niet in 
een logisch verhaal samengevat kan worden.32 

De zich ontvouwende thematiek lijkt halverwege (tussen de kaf en 
de lamed) te kantelen. Zo openbaart in psalm 25 de lamed de kern 
van het gedicht: ‘omwille van jouw naam’. Psalm 145 verwoordt in de 
middenverzen (k-l-m) de kernthematiek van het koningschap (m-l-k). 
In psalm 9-10 raakt het alfabet halverwege in het ongerede: met de 
doemende! Halverwege psalm 34 worden de leerlingen aangespoord te 
luisteren: ‘Ga, zonen, horen!’

Ook in psalm 119 vormt de lamed een keerpunt.33 Na de kaf-strofe, 
waarin de psalmist klaagt dat de krachten van zijn ziel ‘ten einde’ zijn 
(v 81.82), en hij de hoop uitspreekt dat de doemenden ‘einden in het 
land’ (v 87), zet de lamed-strofe in met de eeuwige aanspraak van We-
zer: ‘Eeuwig, Wezer, is met de hemel jouw aanspraak gesteld’ (v 89). 
Deze omslag wordt aan het eind van de lamed-strofe kernachtig samen-
gevat: ‘Bij alle einding zie ik gekap, uiterst breed is jouw gebod’ (v 96). 
Deze ommekeer betekent evenwel niet, dat daarmee alle strofen naar 
de kaf-strofe toe een gestage neergang laten zien, waarna alle strofen 
vanaf de lamed-strofe een opgaande lijn vertonen. De uitleg in deel 2 
zal laten zien dat het contrast tussen strofe 11 en 12 slechts een van de 
vele motieflijnen vormt.

Wat is dan wel alles bepalend? Waar ligt wel het epicentrum van de 
zich ontvouwende thematiek? Dat ligt volgens ons in de kernwoorden, 
die elk afzonderlijk op een eigen wijze ontvouwen waar de psalm om 
draait: de verwoording en verwerkelijking van de godmenselijke be-
trekking. Zoals we in hoofdstuk 3 zullen zien, concentreert psalm 119 
zich daarbij op de kern van de betrekking zelf, zoals die in de kernwoor-

32.   Zelfs Girard kan met zijn structuur-analytische benadering in psalm 119 geen lo-
gica ontdekken die de volgorde van de verzen enigszins verklaart. Zie M. Girard, 
Les Psaumes redécouverts. De la structure au sens III, Psaumes 101-150, Québec 1994, 
276-286.

33.  Zie W. Soll, Psalm 119, o.c., 30-31.

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   41 30-05-12   12:23



42  zeven leesaanwijzingen

den ligt uitgedrukt: Jij wijst mij, Jij spreekt mij, Jij bekommert je om 
mij, enzovoort. De psalm ziet ervan af deze betrekking in te vullen met 
verwijzingen naar de heilsgeschiedenis (uittocht, intocht, Sion, cultus 
enz.) of te concretiseren in materialen (stenen tafelen, boek, collecties 
enz.). De psalm concentreert zich vers na vers op de zelfgave van Wezer 
aan zijn knecht. Deze concentratie is de alles bepalende kernthematiek 
van de psalm. De psalm lijkt op een wervelende derwisj-dans, waarvan 
de wervelingen zelf de ruimte openen waarin God zichzelf schenkt.

Leidraad. De ontvouwing van de thematiek in het tekstlint van de 
psalm vormt op haar beurt een leidraad waarlangs de lezer de ervarings-
kern die in het alfabetisch gedicht ontvouwd wordt, kan benaderen. De 
tekst doet zich voor als inwijding in het geheim: het geheim van goed 
en kwaad (psalm 9-10; 37), het mysterie van de schepping (psalm 111) 
en bovenal het geheim van de naam ‘Wezer’ (psalm 25; 34; 145). Op-
vallend is de centrale rol van de schroom, de bron van het wijze inzicht 
(zie vooral psalm 25; 34; 111-112).

Ook psalm 119 wijst een weg naar de ‘onbegrijpelijke’ (v 18.129) 
wijsheid, die hij bevat (v 98-100). Klaus Seybold ziet daarom de verzen 
van psalm 119 als ‘een lange weg met staties die afzonderlijke meditaties 
bevatten’.34 De bedoeling van de reeks is, dat men de meditaties rustig 
doorexerceert, waarbij het niet van belang is waar men begint: ‘Men zou 
de psalm ook van achteren naar voren kunnen beginnen. Hoe men ech-
ter ook leest, hij vraagt om een meditatieve lezing die recht doet aan het 
spreukkarakter. Vóór alles vraagt de psalm erom gereciteerd te worden 
– want als geheel is hij aanspreking, gebed.’35 De verzen zijn ‘exercitia 
spiritualia’ waarin zich gaandeweg de ‘levensruimte’ (Lebensraum) van 
Wezer opent: ‘Het is de zin van de psalm deze levensruimte binnen te 
voeren en haar regels in te oefenen.’36 De psalm is mystagogisch: ‘Hij 
biedt primair een handleiding met oefenstof voor exercities in het geloof 
en in het leven in de ruimte van de goddelijke tora. De geëigende recep-
tie is toe-eigening, niet uitleg. De afzonderlijke verzen zijn slechts mar-
keringen die de ruimte openen voor de meditatieve betekenisgeving.’37

34.  K. Seybold, Die Psalmen, o.c., 472.
35.  Ibidem.
36.  Ibidem.
37.  Ibid., 474.
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Wij kunnen een heel eind meegaan met Seybold: het tekstlint van 
psalm 119 doet zich inderdaad voor als ‘een weg met staties’. Deze reeks 
meditaties vraagt erom met aandacht doorgeëxerceerd te worden. Het 
tekstlint reikt een ‘handleiding met oefenstof ’ aan, die de lezer biddend 
binnenvoert in Wezer. De loop van het lint verwoordt geen drama of 
geschiedenis, want er is geen plot. Er wordt geen rituele handeling 
begeleid, want er is geen sprake van heilsbemiddeling of openbaring. 
Er is geen betoog of redenering, want de premissen ontbreken en we 
treffen geen conclusies aan. Dit betekent echter niet dat het tekstlint 
een grillige willekeur volgt, die uitnodigt tot vrijblijvend meanderen. 
De psalm kan worden gelezen als een streling: niet op een bepaald doel 
gericht, maar gericht op de Ander, voor wiens inwerking de biddende 
lezer zich openstelt, zoals we in de inleiding lieten zien. De zegging van 
Wezer streelt het gehemelte, doordat de knecht zich bij het zeggen van 
ieder vers richt op het Jij dat wijst, spreekt, zegt, zich kommert, gebiedt, 
kerft, getuigt, en wel zo, dat hij zich onvoorwaardelijk blootstelt aan de 
liefdevolle inwerking van het Jij. Om deze streling bidt de knecht: ‘Goed 
smaken en voelen leer mij, ja, in jouw geboden hecht ik mij’ (v 68). De 
tekst van 176 verzen is er op aangelegd – waar ook begonnen en hoe 
lang ook gelezen – zo door de biddende ziel heen te gaan, dat, terwijl 
het bidden doorgaat, de ziel steeds aandachtiger verwijlt bij Wezer, die 
in deze stille aandacht zijn liefde meedeelt. Vanuit de streling gezien 
is het tekstverloop paradoxaal: het bidden gaat maar door (zonder dat 
een doel gesteld werd of bereikt wordt), terwijl onderwijl de aandacht 
verstilt, in stilte de liefde ondergaand – terwijl het bidden van de verzen 
maar doorgaat. Het tekstverloop is derhalve aangelegd op gaan en 
stilstaan tegelijk. Dat is trouwens ook de zin van de tweeledige opbouw 
van ieder vers, zoals we in hoofdstuk 4 zullen zien. 
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Hoofdstuk 2

Het achttal

Het getal dat het basisritme van psalm 119 vormt, is de acht: alle stro-
fen bestaan uit acht verzen, die alle met dezelfde letter van het alfabet 
beginnen. De ’alef-strofe bestaat uit acht verzen die met een ’alef begin-
nen; de bet-strofe uit acht verzen die met de letter bet beginnen; enzo-
voort. Wie psalm 119 bidt, moet dus 22 keer tot acht tellen.

Waar komt die acht vandaan? Wat is zijn achtergrond? Wat betekent 
hij? Waarom geen zeven verzen per strofe? Zeven is immers het getal 
van de volheid en de volkomenheid. 1 Waarom geen tien? Er zijn toch 
tien geboden.2 

Het is niet plausibel er zomaar van uit te gaan dat de kernwoorden 
uit zichzelf het getal acht oproepen. Er zijn genoeg alternatieven. Psalm 
19 heeft zes kernwoorden (ps 19,8-10). Zeven zou kunnen, door ‘zeg-
ging’ (’imra) weg te laten. ‘Zegging’ en ‘aanspraak’ (dabar) zijn in hoge 
mate synoniem. Tien is mogelijk, door plaats in te ruimen voor ‘weg’ 
(derek; v 3.37) en ‘hechtheid’ (’emet; v 90). Mogelijkheden genoeg dus 
om getalsmatig te variëren. Maar als de kernwoorden uit zichzelf geen 
bepaald aantal impliceren, wat kan dan wél de reden geweest zijn voor 
het getal acht? 

In dit hoofdstuk zetten we eerst alle gegevens onder elkaar. Daarna 
bepalen wij onze positie. Onze positie lichten wij toe aan de hand van 
twee voorbeelden uit psalm 119. Ten slotte bespreken wij het grond-
ritme van de acht en de gevolgen die dat ritme heeft voor het verstaan 
van de psalm.

1.  E. Otto, sjeba‘, in: TWAT 7 (1993), 1000-1027.
2.   Zie bijvoorbeeld H. Lesêtre, Le livre des psaumes, Paris 1883, 575; A. Kirkpatrick, 

The Book of  Psalms, Cambridge 1902, 703.

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   44 30-05-12   12:23



 hoofdstuk 2. het achttal 45

Enkele gegevens

Het getal acht komen we binnen verschillende settingen tegen: in getal-
lenspreuken, bij de inrichting van het heiligdom, als afsluiting van een 
reinigingsritueel, bij de bouw en de inwijding van het heiligdom, bij 
het Loofhuttenfeest, bij de besnijdenis en het eerstelingoffer. We staan 
kort bij deze situaties stil.3

Prediker zegt: ‘Bewaar je brood in zeven delen, ja, in acht, want je 
weet niet welke ramp de aarde treffen zal’ (Pred 11,2). Hij raadt ons aan 
om risico’s te spreiden over veel, ja, zeer veel zaken. Micha voorspelt, 
dat Assur, wanneer hij Israël bezet, veel, ja, uitermate veel tegenstand 
zal ondervinden: ‘Wij zullen tegen hem zeven herders stellen en acht 
vorsten uit het volk’ (Mi 5,4). Dit getalsmatig spreken maakt deel uit 
van het brede veld van de getallenspreuken: zes, ja zeven (Spr 6,16-19); 
drie, ja vier (Spr 30,15-33; zie ook Am 1,3; Jer 36,26). In dit spreken 
duidt de acht op een surplus ten aanzien van de zeven: zeven, ja acht.4

Binnen de sfeer van het heiligdom is de acht geen onbekende. We 
kennen de acht dienstgroepen (1 Kron 24,3-5); de acht offertafels (Ez 
40,41); de acht tempeltreden (Ez 40,31.34.37); de achtsnaar (ps 6,1; 
12,1). 

Een jaar na de uittocht uit Egypte werd de tent van de ontmoeting 
gebouwd (Ex 40). Na een week, ‘op de achtste dag’, werd de eredienst 
ingesteld (Lev 9,1). De achtste dag markeert de voltooiing van het werk 
en luidt een nieuw begin in.

Toen de tempel te Jeruzalem voltooid was, werd de ark van We-
zer binnengebracht (1 Kon 8,1-11). Bij die gelegenheid sprak Salomo 
het grote wijdingsgebed (1 Kon 8,12-61) en werden offers opgedragen 
(1 Kon 8,62-64). Daarna was er tweemaal zeven dagen feest (1 Kon 
8,65). Op de achtste dag werd ieder huiswaarts gestuurd (1 Kon 8,66). 
‘De achtste dag is hier de dag waarop de vreugde over de aanwezigheid 
van jhwh in de tempel zich omvormde in het alledaagse leven.’5

Tijdens het Loofhuttenfeest werd er ‘iedere dag, van de eerste tot de 
laatste dag, voorgelezen uit het boek van de wijzing van God. Zeven da-

3.  Zie E. Otto, sjeba‘, a.c., 1017.
4.   Zie voor hetzelfde fenomeen het psalmvers: ‘Zo bedragen onze jaren zeventig 

jaar, zijn ze sterk, tachtig jaar’ (ps 90,10).
5.  F. Hossfeld & E. Zenger, Psalmen 101-150, Freiburg etc. 2008, 351.
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gen vierden zij feest en op de achtste dag was er een feestelijke samen-
komst, zoals was voorgeschreven’ (Neh 8,18; vgl 29,35; Lev 23,26). Bij 
dit feest gaat het om de plechtige voorlezing en uitleg van de wijzing. 

Soms vormt de achtste dag de afsluiting van een reinigingsperiode: 
na zeven dagen reiniging werd de melaatse op de achtste dag weer als 
rein opgenomen in de gemeenschap (Lev 14,10.23; 15,14 enz.). De rei-
niging van de tempel werd op de achtste dag voltooid (2 Kron 29,17); 
na zeven dagen reiniging konden op de achtste dag de offers worden 
opgedragen (Ez 43,25-27; zie ook Lev 8,31-9,2). De reinigingstijd 
werd gekenmerkt door intense toeleg en grote ernst. De afsluiting er-
van betekende uitzinnige vreugde.

De besnijdenis en het eerstelingoffer waren rituelen die volkomen 
toewijding uitdrukten. Blijkbaar was de achtste dag het juiste tijdstip 
voor deze toewijding: het offeren van de eersteling vond plaats op de 
achtste dag (Ex 22,30); op de achtste dag werd de besnijdenis voltrok-
ken, een teken van het verbond tussen God en mens (Gen 17,9-12; 
21,4 enz.). 

Positiebepaling

Wanneer we over deze gegevens nadenken met het oog op psalm 119, 
kunnen (theoretisch gezien) twee uiterste posities worden ingenomen. 
Het ene uiterste is een minimumpositie: de schrijver van psalm 119 
heeft zonder enige reden gekozen voor acht kernwoorden in iedere 
strofe. Zwak punt in deze positie is dat de schrijver, die in alle op-
zichten over een sterk gevoel voor maat, proportie en getal blijkt te 
beschikken,6 nu ineens ongemotiveerd voor de acht zou kiezen. Het 
andere uiterste is: inzoemen op een specifiek rituele setting, bijvoor-
beeld het Loofhuttenfeest. Dat feest, waarbij de tora centraal stond, 
werd na Ezra-Nehemia steeds belangrijker in de joodse geloofsgemeen-
schap.7 Zwak punt is dat we van dit feest in de tekst van psalm 119 
niets merken. Datzelfde geldt ook voor de andere rituele settingen: de 

6.   Zie voor een precieze beschrijving van al deze numerologische en proportionele 
aspecten van psalm 119; J. Fokkelman, Major Poems of  the Hebrew Bible III, Assen 
2003, 235-270.

7.   Zie bijvoorbeeld A. Deissler, Psalm 119 (118) und seine Theologie, München 1955, 
72-73.
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reinigingstijden en het besnijdenisritueel. De psalm geeft geen enkele 
hint.

Waarschijnlijk is een tussenpositie het meest plausibel: een positie 
die enerzijds afstand neemt van te concrete settingen, maar anderzijds 
vasthoudt aan de betekenis van de acht, die ongeveer als volgt om-
schreven kan worden: ‘Het getal 8 heeft de symboolwaarde van 7+1 en 
is op die manier de superlativus van de idee van voltooiing en volheid 
die met het getal 7 verbonden is.’8 Zo zijn bovengenoemde rituelen 
(reiniging, besnijdenis, eerstelingoffer) getekend door volkomen voor-
bereiding, die tot voltooiing komt in uitzinnige vreugde. Ook bij de 
getallenspreuken zien we zo’n superlativus: zeven, ja, wat meer is: acht! 
De acht roept een surplus op, een meer, iets nieuws.9 De vervulde tijd 
kantelt naar de nieuwe tijd die aanbreekt. Tegen deze achtergrond kun-
nen we begrijpen waarom de Talmoed psalm 119 ‘de herhaling van de 
acht’ (Berachot 4b) noemt. Immers in iedere strofe gaat de zeven – de 
kracht van deze wereld, die in zeven dagen werd geschapen – over in de 
acht: de komende wereld, een volkomen nieuwe era.10

Wanneer de overtreffende trap van volkomenheid de innerlijke dy-
namiek van de acht vormt (7+1=8), zal iedere strofe op een of andere 
manier een ‘herhaling van de acht’ te zien geven. Om deze dynamiek 
zichtbaar te maken geven wij twee voorbeelden.

Twee voorbeelden

Het eerste voorbeeld is het slotvers van de eerste strofe: ‘Jouw kerven 
bewaak ik, verlaat mij niet ten uiterste’ (v 8). In dit vers komen drie 
motieflijnen uit de eerste strofe samen: ‘bewaken’ (v 4-5), de ‘kerven’ 
(v 5) en ‘het uiterste’ (v 4). De boodschap is duidelijk: de knecht wil de 
door Wezer omgrensde ruimte tot het uiterste bewaken. Vanuit dit per-
spectief is het slotvers een afsluiting. Het opmerkelijke is echter dat het 
‘uiterste’ (v 4) de eerste keer de menselijke inspanning verwoordt: de 
knecht gaat in zijn waakzaamheid tot het ‘uiterste’. In het slotvers zien 

8.  Ibid., 352.
9.   Voor buitenbijbelse parallellen, waarbij ‘het getal acht het aspect van volheid 

onderstreept dat in het getal zeven ligt uitgedrukt’, zie E. Otto, sjeba‘, a.c., 1012-
1013.

10.  A. Fever, Tehillim, New York 19913, 1415.
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we echter een perspectiefwisseling: nu gaat de handeling uit van Wezer. 
Dat is het waar de knecht om bidt: ‘Verlaat mij niet ten uiterste’ (v 8b). 

Deze kanteling past in het algemene beeld van de psalm. Want de 
ene keer ligt het ‘uiterste’ in het verlengde van de knecht die waak-
zaam wil zijn ‘tot het uiterste’ (v 4), zich ‘uitermate’ verknocht (v 167), 
‘uiterst’ hecht spreekt (v 43), ‘ten uiterste’ gebogen is (v 107). De an-
dere keer gaat Wezer tot het uiterste: Hij is ‘uiterste’ hechtheid (v 138) 
en zijn gebod is ‘uitermate’ breed (v 96). Wezer doet hier (vanuit de 
knecht gezien) wezenlijk meer dan de knecht (van zich uit) kan, en dat 
terwijl ‘het uiterste’ op zich reeds duidt op grensoverschrijding.11

Deze dialogische grensoverschrijding naar het meer dan volmaakte 
– het uiterste – is gecultiveerd in de Deuteronom(ist)ische spirituali-
teit, waarbinnen psalm 119 zich situeert. In deze spiritualiteit staat het 
liefdesgebod centraal: ‘Je zult je met Wezer, je Machtige, verknochten 
met al je hart, met al je ziel en met al je uiterste’ (Deut 6,4). Meestal 
wordt het laatste woord aldus vertaald: ‘met al je kracht’. Dit raakt niet 
de kern, want ‘het gaat hier klaarblijkelijk niet om een teruggrijpen op 
een betekenis van het oorspronkelijke woord, dat in de levende taal 
verloren zou zijn gegaan, maar om een taalkundig gedurfde verbre-
ding van het gebruik van het gangbare versterkende partikel. (…) Om-
dat men de inzet van de hele persoon, met al het positieve dat zij “in 
hoge mate” in staat is te presteren, wilde aanduiden, creëerde men het 
neologisme.’12 Het gaat dus om een nieuw gebruik van een reeds lang 
ingeburgerde term: het bijwoord ‘uiterst’ wordt verzelfstandigd en van 
een persoonlijk suffix voorzien: ‘met al je uiterste’.13 Het slotvers van 
de eerste strofe, de teneur van psalm 119 en het liefdesgebod wijzen in 
dezelfde richting: de acht is het meer dan menselijk haalbare.

Het tweede voorbeeld komt uit het einde van de psalm. In de voor-
laatste strofe staat een vers waarin het getal zeven voorkomt. Hierbij 
knopen wij aan. 

11.   Dit grensoverschrijdende zit vast aan me’od. Zie B. Kedar-Kopfstein, me’od, in: 
TWAT 4 (1984), 611-613.

12.  Ibid., 613.
13.  Kedar-Kopfstein vertaalt daarom: ‘mit deiner äussersten Anstrengung’ (ibidem).
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Zevenmaal daags vier ik Jou
om de schikkingen van jouw bewaring (v 164).

De ‘dag’ die zijn vervulling vindt in de zevenvoudige viering van Wezer, 
betreft niet alleen de tijd dat het licht is – van de ochtend tot de avond14 
– maar het hele etmaal, inclusief de nacht.15 Dat geldt zeker voor psalm 
119, want de knecht gedenkt Wezer ‘in de nacht’ (v 55), staat ‘midden 
in de nacht’ op (v 62), nog ‘voor de laatste nachtwake’ (tussen twee 
en zes uur ’s nachts) aantreedt (v 148). ‘Dag’ en ‘nacht’ wordt Wezer 
geprezen ‘om de schikkingen van jouw bewaring’ (v 62b en 164b). De 
knecht prijst zonder ophouden Wezer, omdat Hij alles zo schikt, dat 
het volkomen tot zijn recht komt. Zo brengt hij de ‘dag’ vierend tot 
volkomenheid: de zeven!

Maar er is meer dan zeven. In de slotstrofe wordt het zevenvoudige 
vieren tweemaal hernomen: ‘Mijn lippen kwelmen van viering … Leve 
mijn ziel, zij viere Jou’ (v 171.175). Om vier redenen gaat dit vieren 
verder dan de knecht vermag, zelfs al viert hij ‘zevenmaal daags’. Ten 
eerste, het ‘vieren’ (in de vorm van ‘juilen’ en ‘vergenadigen’) wordt 
door de knecht ‘voor het gelaat’ (2x) van Wezer gebracht, en juist 
zó wordt het verstaan ‘áls’ (2x) aanspraak en zegging van Wezer zelf 
(v 169-170). Ten tweede, ‘mijn (vierende) lippen’ worden ervaren als 
een bron van ‘viering’ en ‘mijn (vierende) mond’ wordt gevoeld als zich 
van binnenuit ‘buigend naar de zegging’ van Wezer (v 171-172). Wezer 
is dus de bron en buigt mijn tong. Ten derde, de omvorming vanuit 
Wezer wordt uitdrukkelijk bevestigd: na viermaal ‘mijn’ aan het begin 
van het vers (v 169-172) komen het ‘Jij’ en ‘jouw’ naar voren (v 173-
174), viermaal in twee verzen, met daarin prominent de Godsnaam 
‘Weze … Wezer’. Ten slotte, we horen de vaak terugkerende bede ‘laat 
mij leven!’ (v 17.25.37 enz.). Steeds wanneer deze bede klinkt, gaat het 
om meer dan zomaar verder leven. Het gaat om ‘opstaan’ (v 28) uit 
het gebied van de dood en uit het ‘verkleefd zijn met het stof ’ (v 25), 
om te leven ‘als’ aanspraak van Wezer (v 25.28). Dit ‘leven’ ligt voorbij 
iedere zelforganisatie, zelfs al zou het een zelfinspanning zijn vanuit de 
wijzing. Het is puur genade, voorbij de zeven van het volmaakte. Het 
is de achtste dag, de ‘opstanding’ vanuit Wezer: ‘Begenadig mij in jouw 

14.  M. Sæbø, jom, in: TWAT 3 (1982), 576.
15.  Ibid., 576-577.
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wijzing’ (v 29). Dit is het leven dat Wezer moge vieren: ‘Leve mijn ziel, 
zij viere Jou’ (v 175). Dit is de viering die als een bron van binnenuit in 
de knecht ontspringt: ‘Mijn lippen kwelmen van viering’ (v 171). De 
‘zevenvoudige viering’ (v 164) komt aldus in de slotstrofe tot zijn alles 
overtreffende volkomenheid – de acht – wanneer de viering van Wezer 
opwelt in het leven van de knecht (v 171 en 175).

Het grondritme van de acht

In de twee voorbeelden kwamen we één keer het laatste vers van de 
strofe tegen. Dat zal blijken geen toeval te zijn. Het laatste vers is het 
achtste vers en dit vers speelt een specifieke rol binnen het grondritme 
van de strofe. Het slotvers geeft aan het achttal het ritme van zeven plus 
één. In de geleding van de strofe wordt op deze wijze 22 keer uitge-
drukt wat het ritme van de acht beoogt: meer dan het volmaakte, zeven 
plus één. Erich Zenger merkt op: ‘Het slotvers van een strofe trekt de 
conclusie of vat samen; daardoor krijgt ook steeds het zevende vers een 
bijzondere betekenis.’16 Onze uitleg zal het inzicht met betrekking tot 
het slotvers meer dan bevestigen. Blijken zal dat het slotvers steeds twee 
functies heeft: enerzijds sluit het de strofe af, anderzijds ontsluit het een 
nieuwe dimensie.

Wat betreft de afsluitende functie, deze beperkt zich niet tot conclu-
sies en samenvattingen, zoals Zenger zegt. Wij registreerden de volgen-
de vormen van afsluiting: samenvatting, reflectie, conclusie, inclusie, 
redundantie, hyperbool, climax, contrast, paradox, profilering. Vaak 
gaat het om een mengsel van deze vormen, die echter alle hetzelfde ef-
fect hebben: het slotvers sluit de strofe af.

Wat betreft de ontsluitende functie, ook hier zien we een variëteit 
aan vormen: perspectiefwisseling (van ik naar Jij), superabundantie 
(vreugde, overvloed, overgave, verbreding, ontgrenzing), bewustwor-
ding (dieptelezing, fundamenteel inzicht), hyperbool (overtreffende 
trap, alomvattendheid). De uitleg zal laten zien dat het ritme van het 
achttal geleed is, als zeven plus één, dit in overeenstemming met de 
symbolische betekenis van de acht in de Schrift.

16.  F. Hossfeld & E. Zenger, Psalmen 101-150, o.c., 355.
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Dit alles betekent niet, dat het ritme van de acht – verstaan als zeven 
plus één – andere ritmes uitsluit. Integendeel, de uitleg zal laten zien 
dat onder en in dit basisritme andere ritmes schuilgaan. Daar is aller-
eerst de structuur van tweemaal vier verzen.17 Ook zien we de structuur 
1+7=8. Hierbij zet het eerste vers een eigen accent: ‘De beginregel (vaak 
zelfs het eerste woord of het eerste vers) van een strofe geeft het perspec-
tief aan, van waaruit de strofe de tora presenteert.’18 Ook het zevende 
vers profileert zich zo nu en dan, zoals Zenger opmerkte. Daarnaast 
spelen nog andere ritmes mee (1+6+1; 3+2+3; 3+5; 2+6; enzovoort). 
De uitleg zal per strofe laten zien welke ritmes een rol spelen en welke 
betekenissen daardoor worden gegenereerd. 

Bij dit alles moeten we blijven bedenken dat het enkele vers de basis-
eenheid is, waaruit het octet is opgebouwd. De verzen zijn de afzonder-
lijke kralen van het gebedssnoer, die in clusters van acht aaneengeregen 
zijn. Deze aaneenschakeling ontneemt de afzonderlijke kralen hun ei-
gen zegging niet. In het vorige hoofdstuk zagen we hoe het acrostichon 
gebouwd is op de beginletter. In het geval van psalm 119 betekent dit 
dat er steeds acht verzen met dezelfde letter beginnen, waardoor 22 
groepen van acht verzen ontstaan. Maar de teleenheid blijft het afzon-
derlijke vers. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe ieder vers, 
als een klein koraaltje, gegroeid is rond een kern, uitgedrukt door één 
van de acht kernwoorden. In hoofdstuk 5 zal blijken dat de tweeledig-
heid van ieder vers een dialogisch ritme creëert met een mystiek-dialo-
gische strekking. Twee dingen zijn derhalve tegelijk waar: het ritme van 
iedere strofe is acht (zeven plus één), maar de teleenheid is één (ieder 
vers apart).

Hoe beweeglijk het ritme binnen de strofe – binnen de acht, op basis 
van de één – is, blijkt als we kijken naar het veelvuldig voorkomen-
de verschijnsel, van twee verzen die met hetzelfde woord of dezelfde 
woordstam beginnen. We spraken hierover reeds in het vorige hoofd-
stuk. Om te laten zien op welk fenomeen wij doelen een paar voor-
beelden.

 

17.  Ibidem.
18.  Ibidem.
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Welvaart wie gaaf op weg zijn …
Welvaart wie zijn getuigenissen behoeden (v 1-2).
Goed maak Jij het met jouw knecht …
Goed smaken en voelen leer mij (v 65-66).
Ten einde is mijn ziel om jouw bevrijding …
Ten einde zijn mijn ogen om jouw zegging (v 81-82).

Deze diptieken komen voor in verschillende posities binnen de strofe: 
aan het begin (v 1-2; 81-82; 145-146), aan het einde (v 23-24; 127-
128; 158-159; 167-168), aan het begin en aan het einde (v 65-66 en 
71-72). Soms staan deze diptieken op oneven posities, wat een synco-
pisch effect heeft op het binaire ritme van twee kwartetten (v 26-27; 
29-30; 150-151). Weer een ander ritmisch patroon ontstaat, wanneer 
deze woord- of stamherhalingen verder uit elkaar staan. Dit levert al-
lerlei patronen op: een kwartet met een abab-structuur (v 37 en 39; 
v 76 en 80; v 89 en 93); een septet-vorm (v 25 en 31; v 49 en 55, met 
daartussen v 52; v 97 en 103; v 153 en 159, met daartussen v 158). 
Soms wordt deze herhalingstechniek binnen één strofe vijf keer toege-
past (v 25-32; 65-72), soms zelfs zevenmaal door toepassing van twee 
diptieken en een drietal (v 145-152). 
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Hoofdstuk 3

De kernwoorden 

In alle tweeëntwintig strofen van psalm 119 komt met grote regelmaat 
een achttal woorden terug: wijzing, getuigenissen, kommernissen, ker-
ven, geboden, schikkingen, aanspraak, zegging. Deze woorden zijn 
kernwoorden: elk apart en alle samen voeren zij de lezer binnen in de 
ervaringskern van waaruit en waarvoor de knecht leeft.1 Deze ervarings-
kern is de betrekking tussen Wezer en zijn knecht, die zich verwezenlijkt 
in een veelheid van levenssituaties. De kernwoorden ontvouwen in hun 
verscheidenheid en samenhang de betrekkingsruimte waarin Wezer zich 
wendt tot zijn knecht en waarin de knecht deze toewending biddend 
beaamt in zijn leven.2 De kernwoorden kunnen worden vergeleken met 
kernen, waaromheen verzen gegroeid zijn als kleine koralen met een ei-
gen kleur en structuur. Zonder context zijn de kernwoorden lemmata in 
een woordenboek, binnen het koraalrif van psalm 119 zijn het levende 
kernen waaromheen ieder vers zich kleurrijk formeert.

De acht kernwoorden zijn niet hiërarchisch gegroepeerd rond de tora 
als ‘primus inter pares’.3 Het kernwoord ‘wijzing’ (tora) komt maar twee 
keer vaker voor dan ‘aanspraak’ (dabar), ‘getuigenissen (‘edoe tim) en 
‘schikkingen’ (misjpatim).4 Bovendien neemt de tora geen prominente 
plaats in binnen de psalm. Tora verschijnt weliswaar meteen in vers 1, 
maar verdwijnt daarna, om in vers 18 weer op te duiken. De ordening 
van de kernwoorden rond het begrip tora doet geen recht aan de calei-
doscopische gevarieerdheid waarmee de kernwoorden hun spoor trekken 

1.  Voor een beschrijving van de ervaringskern binnen het spiritueel omvormings-
proces zie O. Steggink & K. Waaijman, Spiritualiteit en mystiek, Nijmegen 1985, 
100-108.

2. We beschrijven de betrekking tussen Wezer en zijn knecht in hoofdstuk 5.
3. Zie W. Soll, Psalm 119. Matrix, Form and Setting, Washington 1991, 35.
4.  In psalm 119 treffen we tora 25 keer aan, dabar, ‘edoetim en misjpatim komen 23 keer 

voor. Dabar wordt dikwijls geflankeerd door het synonieme ‘zegging’ (’imra), dat 7 
keer op de tweede positie staat.
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door de psalm: in slechts zes strofen treedt het volledige achttal op; de 
volgorde van de kernwoorden is zeer wisselend; ook binnen de afzonder-
lijke verzen heerst geen regelmaat.5 De acht kernwoorden vormen geen 
perspectivische ruimte die zich vanuit één punt ontvouwt: de tora, de wil 
van God, Gods woord, het verbond enzovoort. Deze vereenvoudigingen 
versmallen de meer-dimensionale ruimte, waarbinnen ieder kernwoord 
zijn eigen rol speelt in het vers. Eenzelfde vereenvoudiging treedt op wan-
neer we van kernwoorden synoniemen maken. Dat suggereert een ho-
mogeniteit die er niet is. ‘Schikking’ (misjpat) is niet zoiets als ‘zegging’ 
(’imra), ‘getuigenissen’ (‘edoetim) zijn geen ‘geboden’ (mitswot). Ons on-
derzoek zal laten zien dat de kernwoorden elkaar slechts ten dele overlap-
pen. Belangrijker is dat zij alle op eigen wijze de betrekking tussen Wezer 
en zijn knecht verwoorden en verwerkelijken. Kernwoorden zijn betrek-
kingswoorden. Zij verwoorden kernachtig de godmenselijke betrekking 
en precies zo verwoorden zij de kern van het vers. Zo ook vormen zij – in 
hun herhaling en in hun variatie, door Buber Leitwortstil genoemd6 – een 
snoer, waaraan de 176 verzen als kralen geregen zijn: een gebedssnoer. De 
kernwoorden vormen dus enerzijds de kern van ieder vers, maar tegelijk 
zijn ze in hun gevarieerde repetitie de schakels die de verzen met elkaar 
verbinden. Er zijn nog andere woorden die door hun repetitie verban-
den leggen en aan psalm 119 een profiel geven: ‘Wezer’ (24x), ‘bewaken’ 
(21x), ‘weg’ met zijn synoniemen (20x), ‘alle’ (27x). Maar zij doen niet 
wat de acht kernwoorden in hun gestage herhaling doen: de kern vormen 
van ieder vers en constant verbindingen leggen tussen de verzen.

In dit hoofdstuk laten wij zien dat de kernwoorden de kern van de god-
menselijke betrekking verwoorden. In de uitleg van deel 2 zal blijken 
dat deze betrekking de kern vormt van ieder vers en tevens de schakel 
is die alle verzen verbindt.

5.   Er staat 61 keer een kernwoord in de A-helft; 116 keer in de B-helft en 1 keer 
in het C-kolon; 4 keer treffen we een kernwoord aan in beide vershelften (v 
16.48.160.172), 1 keer staan twee betrekkingswoorden in één vershelft (v 168a). 
In 3 verzen komt geen betrekkingswoord voor (v 3.37.122).

6.   M. Buber, Zur Verdeutschung des letzten Bandes der Schrift, Köln-Olten, 1962, 20. 
Zie ook M. Buber, Zur Verdeutschung der Preisungen, in: M. Buber & F. Ro-
senzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin 1936, 169-172; M. Buber, Leit-
wortstil in der Erzählung des Pentateuchs, ibid., 211-213; M. Buber, Aus den 
Anfängen unserer Schriftübertragung, ibid., 323-325; F. Rosenzweig, Das Form-
geheimnis der biblische Erzählungen, ibid., 246-257.
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Het onderzoek is als volgt opgezet. Eerst registreren we van elk kern-
woord de frequentie binnen de psalm, de spreiding over de strofen en 
zijn positie binnen het vers. Een en ander wordt steeds toegelicht aan 
de hand van een schema, waarin te zien is in welke verzen het kern-
woord voorkomt (vet gedrukt); de kernwoorden in de B-helft van het 
vers zijn bovendien onderstreept, die in de A-helft niet. We behandelen 
de kernwoorden in de volgorde waarin zij in de psalm voorkomen. 
Daarna wordt ieder kernwoord op zijn inhoud onderzocht. Dit seman-
tisch onderzoek verloopt in twee stappen. We kijken wat het betref-
fende woord betekent binnen de Schrift. Vervolgens gaan wij na welke 
betekenis de term heeft binnen psalm 119.

Wijzing 

Het woord ‘wijzing’ (tora) komt van alle kernwoorden het meest fre-
quent voor (25x). Daarbij voegt zich het wortelverwante werkwoord 
‘wijzen’ (jarah), dat we tweemaal aantreffen (v 33.102). 

De ‘wijzing’ verschijnt prominent in het eerste vers van de eerste 
strofe, waarna het in strofe 2 verdwijnt, om in de derde strofe weer 
terug te keren. Daarna komt dit kernwoord in alle strofen voor, soms 
zelfs tweemaal (de voorlaatste strofe) of driemaal (strofe 7). 

Binnen de strofen staat ‘wijzing’ vier keer aan het begin (v 1.97.113. 
153). Meestal echter (12x) treffen we dit kernwoord aan in de vijfde en 
zesde positie. Binnen het vers staat de ‘wijzing’ zesmaal in de A-helft en 
19 keer in de B-helft. 

‘Wijzen’ (jarah) is: iemand een teken geven, bijvoorbeeld met de hand 
(Spr 6,13; ps 45,5) om zo zijn aandacht te richten op de weg (ps 25,8), 
met de bedoeling dat hij die weg kiest (ps 25,12) en gaat (ps 78,10; 
86,11). ‘Wijzen’ bespeelt een breed register: wijzen op tekorten en 
bezwaren (Job 27,11), raadgeven (ps 32,8), onderrichten (Ex 4,12), 
aanwijzingen geven (Ex 35,34), tot en met een gerechtelijke uitspraak 
doen (Deut 17,8-9).7

7.   Zie voor overzichten G. Liedke & C. Petersen, torah, in: Theologisches Handwörter-
buch zum Alten Testament 2 (1976), 1032-1043 (voortaan THAT); S. Wagner, jarah, 
in: TWAT 3 (1982), 920-930.
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1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103 104

105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128

129 130 131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142 143 144

145 146 147 148 149 150 151 152

153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174 175 176

Bij ‘wijzen’ – en dus ook bij het zelfstandig naamwoord ‘wijzing’ (tora) – 
dienen we te beseffen, dat steeds ‘wederzijdse persoonlijke betrekkingen’ 
een rol spelen.8 Er is een wijzende instantie: ouders (Spr 1,1-2), wij-
zen (Spr 13,14), vaderen (Job 8,8), priesters (Jer 18,18), rechters (Deut 
17,8-9). Er is een ontvangende partij: de zoon die de wijzing van zijn 
moeder ter harte neemt (Spr 1,8); Israël dat de wijzing van de levieten 
leert (Deut 33,10); de reiziger die de weg gewezen krijgt (ps 32,8). De 
ontvangende partij is medeconstitutief voor de wijzing: soms is de wij-
zing ‘in het hart geschreven’ (Jer 31,33; Jes 51,7), ‘midden in mijn inge-
wanden’ (ps 40,9). De wijzing is dus niet slechts dáár, bij de wijzende in-

8.  S. Wagner, jarah, a.c., 921.
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stantie, maar ook híer, bij de ontvangende partij, die de wijzing ‘als zijn 
oogappel’ bewaart (Spr 3,1), die voor haar kiest (ps 25,12), haar gáát 
(ps 86,11; 89,31). Vervolgens is er datgene waarop gewezen wordt: het 
onderscheid tussen rein en onrein (Lev 14,57; Ez 44,23), de goede weg 
(1 Kon 8,36), de juiste handelwijze (Richt 13,8), het onderhouden van 
de sabbat (Ez 22,26), de ‘gaafheid’ waardoor de ziel herleeft (ps 19,8). 
Ten slotte, de wijzing drukt zich ergens in uit: een gebaar (Spr 6,13); een 
boek (Deut 28,61) waaruit men onderwijs krijgt (ps 94,12) en dat men 
zich reciterend toe-eigent (ps 1,2); woorden (Deut 17,19) die als een 
goede wijzing ‘over de tong’ gaan (Spr 31,26); stenen tafelen waarop de 
wijzing geschreven staat (Ex 24,12); tot en met, zoals we zagen, het hart 
en het gedrag van degene die gewezen wordt. 

Wanneer we van hieruit kijken naar de wijzing zoals die naar voren 
komt in psalm 119 dan krijgen we het volgende beeld. 

In psalm 119 is het Wezer die de wijzing geeft. Steeds is er sprake 
van ‘jóuw’ wijzing, ‘de wijzing van jóuw mond’ (v 72) of nog bondiger: 
‘Ja, Jij wijst mij’ (v 102). Hierom bidt de knecht ononderbroken: ‘Wijs 
mij, Wezer, de weg van jouw kerven’ (v 33).

De knecht is de gewezene. Hij laat zich wijzen: waakzaam (v 44.55) 
laat hij zijn opmerkzaamheid wekken door de wijzing (v 34), die hij 
niet veronachtzaamt (v 61.109.153), maar op de hielen zit (v 33) en 
waarvan hij niet wijkt (v 51). Zo diep gaat deze opmerkzaamheid, dat 
de knecht ten slotte oog in oog staat met de ondoorgrondelijke zeg-
gingskracht van de wijzing (v 18). Dit schouwen is ingebed in een af-
fectief proces: de knecht laat de wijzing toe in het hart (v 70), verlustigt 
zich erin (v 70.77.92.174), is ermee verknocht (v 97.113.163.165). In 
deze affectieve omvorming ervaart de knecht: ‘Goed voor mij de wij-
zing van jouw mond’ (v 73). Hij ervaart haar als ‘genade’ (v 29).

Waar wijst de wijzing op? De wijzing wijst op wat er in de knecht 
gebeurt: opmerken, tot besef komen, genieten, beminnen, praktische 
uitvoering, niet vergeten, gaan (v 1; zie ook ps 1). Natuurlijk, de wij-
zing wijst op ‘hechtheid’ (v 142), ja, op ‘jouw Naam, Wezer’ (v 55). 
Maar voorbij iedere inhoudelijkheid wijst de wijzing op de omvorming 
in liefdevol schouwen en daadwerkelijke liefde. Het is precies deze ori-
entatie, die pijnlijk ontbreekt in de desoriëntatie van de doemenden 
(v 53.85.126.136.150).
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Het bovenstaande verklaart waarom het zo moeilijk is het materiaal 
te bepalen waarin de wijzing zich in psalm 119 uitdrukt. Is de wijzing 
een boek? Stenen tafelen? Is zij mondelinge en/of schriftelijke traditie? 
Het enige signaal dat de psalm van ‘jouw wijzing’ geeft is: ‘Ja, Jij wijst 
mij’ (v 102). De tora verwerkelijkt zich in de betrekking tussen Wezer 
en zijn knecht. 

Getuigenissen

Het kernwoord ‘getuigenissen’, de tweede term die genoemd wordt (v 2) 
na ‘wijzing’ (v 1), is ook de tweede in frequentie (23x), tweemaal minder 
dan ‘wijzing’ (25x). De spreiding van ‘getuigenissen’ over de psalm is 
niet regelmatig: de term komt in sommige strofen tweemaal voor (strofe 
3,18,19,21) en in andere strofen niet (strofe 7,9,22). Hierdoor ontstaan 
verdichtingen aan het begin (strofe 1-3) en het einde (strofe 18-21). 

Binnen het vers staat ‘getuigenissen’ dertien keer in de A-helft en 
tienmaal in de B-helft.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103 104

105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128

129 130 131 132 133 134 135 136

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   58 30-05-12   12:23



 hoofdstuk 3. de kernwoorden 59

137 138 139 140 141 142 143 144

145 146 147 148 149 150 151 152

153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174 175 176

De betekenis van ‘getuigen’ (he‘id) kan in brede zin worden omschre-
ven als: openlijk, uitdrukkelijk en gezagvol naar waarheid verklaren; 
men staat persoonlijk voor deze waarheid in en appelleert aan de in-
stemming van anderen (1 Sam 12,5; Mi 1,2). Dit appèl is rijk gescha-
keerd: melden, wijzen op, bevelen, vermanen, dreigen, verwijten. Meer 
toegespitst betekent ‘getuigen’ dikwijls: als getuige optreden voor het 
gerecht (Lev 5,1; 1 Kon 21,1-16).9

Getuigen is een communicatief gebeuren, dat van verschillende kan-
ten kan worden bekeken. Ten eerste vanuit degene die getuigt: Samuel 
getuigt gezagvol, openlijk en uitdrukkelijk wat het betekent, wanneer 
het koningschap in Israël wordt ingevoerd (1 Sam 8,9). Ten tweede 
kan men inhoudelijk naar het getuigenis kijken: de samengestroomde 
pelgrims zijn ‘een getuigenis’ van de Wezer in Israël (ps 122,4). Ten 
derde doet het getuigenis een appèl op de toehoorders: Mozes spoort 
Israël aan alle woorden van zijn ‘getuigenis’ ter harte te nemen (Deut 
32,46). Ten slotte kan men letten op datgene waarin het getuigenis zich 
uitdrukt: een opgerichte steen (Joz 24,27), een lied (Deut 31,19.21), 
een wetboek (Deut 31,26) of stenen tafelen (Ex 31,18).

Wanneer we vanuit het bovenstaande kijken naar de ‘getuigenissen’ in 
psalm 119, krijgen wij het volgende beeld.

Degene die getuigt, is Wezer. Steeds is er sprake van ‘jóúw getuige-
nissen’, dat wil zeggen: het is het goddelijk Jij dat openlijk en gezagvol 
verklaart wat door Hem beschouwd wordt als waar en waardevol. Dit 
is ‘het getuigenis van jouw mond’.

Wat meldt zich in zijn getuigenissen? Waarvan geven zij blijk? Zij 
getuigen van ‘hechtheid’ en ‘bewaring’ (v 138.144), dat wil zeggen: zij 
zijn blijken van betrouwbaarheid, waarachtigheid en recht. Als zodanig 

9.   Voor een uitgebreid overzicht van het semantisch veld zie H. Simian-Yofre ‘wd, 
in: TWAT 5 (1986), 1107-1128.
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markeren zij de weg naar Wezer (v 14.59.157). Zolang de knecht zich 
herinneren kan, spreekt uit zijn getuigenissen: ‘Ja, voor eeuwig heb Jij 
ze gegrond’ (v 152). Alles in de getuigenissen getuigt van Wezer. Zo 
is Hij niet alleen degene die getuigt (genitivus subjectivus), maar ook 
degene van wie getuigenis wordt afgelegd (genitivus objectivus). 

Getuigenissen doen een appèl op de waarneming en lokken instem-
ming uit. Ze willen worden waargenomen: gemerkt (v 95), beseft (v 144), 
gevoeld (v 152). Maar dat niet alleen, ze willen toegelaten worden tot in 
het hart (v 36), met ontzag worden gezien (v 79.125.153) en met genot 
en blijdschap worden ontvangen (v 24.111). De knecht is zo verknocht 
met hen (v 119) en er zo mee verkleefd (v 31), dat ze hem helemaal eigen 
zijn (v 111) en van binnenuit in hem gaan zuchten (v 99). Deze cogni-
tief-affectieve omvorming vergt behoedzaamheid (v 2.22.129) en waak-
zaamheid (v 88.146.167.168), niet alleen omdat het hier gaat om een 
kwetsbaar liefdesproces, maar ook omdat de getuigenissen erom vragen 
vrijmoedig (v 46) in het gedrag bewaard te worden. Opvallend is dat de 
bevelende, vermanende en dreigende toon in de getuigenissen ontbreekt. 
De psalm bespeelt het register van lust en liefde. 

Waarin krijgen de getuigenissen van Wezer vorm? Psalm 119 geeft 
geen uitsluitsel. Eenmaal is sprake van ‘het getuigenis van jouw mond’ 
(v 88), wat erop wijst dat de getuigenissen in woorden worden uit-
gedrukt, die er op zijn aangelegd naar God te vragen (v 2). Ze lijken 
een vorm van onderwijs te zijn, dat dieper gaat dan welke kennis ook 
(v 99), omdat het gericht is op volkomen toe-eigening (v 125.129.167), 
gepaard gaande met gebed (v 146). Dit onderwijs drukt zich vol-
komen uit in ‘mijn wegen’ (v 168), dat wil zeggen: in een leven dat 
schroomvol geleefd wordt vanuit Gods bewarende en gunnende lief-
de (v 36.79.88.138.144) en zich volkomen distantieert van doemen 
(v 95.119.157). Hoeveel weerstand dit getuigende leven ook oproept 
(v 31), het is de knecht even vertrouwd als zijn huisraad (v 14.111). 
De getuigenissen van Wezer zijn zo gewoon als raadgevers voor een 
koning (v 24). Van zijn getuigenissen geldt wat van alle kernwoorden 
geldt: ‘Ze grijpen in in de concrete geschiedenis van de wereld en van 
de mensen.’10 De getuigenissen lijken derhalve enerzijds uitgedrukt te 
zijn in woorden – mondeling en schriftelijk – waarin zich de weg naar 

10.  Ibid., 1128.
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God aftekent, en anderzijds in het concrete leven van de knecht: een 
leven dat getuigenis aflegt van Gods getuigenissen.

Kommernissen

Het derde kernwoord dat in psalm 119 wordt genoemd, is ‘kommer-
nissen’ (piqqoedim; v 4). Het heeft een lage frequentie (21x), maar haalt 
toch op één na het alfabetisch minimum van 22. De spreiding is niet 
regelmatig: in drie strofen (strofe 3,15,19) ontbreekt het, in het mid-
den zien we een verdichting in de lamed- en de mem-strofe (beide 2x) 
en überhaupt in het centrale deel van de psalm (13x in strofe 4-14). 
Binnen de strofen is ‘kommernissen’ sterk vertegenwoordigd in de 
tweede helft (18x in de regels 5-8). Nergens komt het voor in het begin 
van de strofe (regel 1-2). Binnen het vers staat het 9x in het A-kolon en 
12x in de B-helft. 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103 104

105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128

129 130 131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142 143 144

145 146 147 148 149 150 151 152
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153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174 175 176

Het betekenisveld rond ‘kommeren’ (paqad) vindt zijn kern in: zich 
indringend met iemand inlaten. Deze kern ontvouwt zich, naargelang 
de context, in verschillende richtingen. Zo laat iemand zich indringend 
in met een ander door te onderzoeken of hij er is (1 Sam 14,16); of deze 
gemist wordt (1 Sam 25,7; 1 Kon 20,39); hoeveel mensen er zijn (Num 
1-4; 26); wat er in iemand omgaat (ps 17,3); enzovoort. Een ander 
facet komt naar voren, wanneer Jozua het volk monstert met het oog 
op de strijd (Joz 8,10). ‘Kommeren’ kan ook de betekenis hebben van: 
persoonlijke interesse. Zo zoekt Simson zijn vrouw thuis op en verrast 
haar met een geitenbokje (Richt 15,1). De psalmist is verbaasd dat 
Wezer zich persoonlijk inlaat met de mens: ‘Wat is de mens dat Jij hem 
gedenkt, de aardelingzoon dat Jij je bekommert om hem?’ (ps 8,5). We-
zer doordrenkt het land en maakt het vruchtbaar (ps 65,10). De slaven 
in Egypte beseffen dat Wezer zich indringend inlaat met hun situatie en 
hun gebogenheid ziet (Ex 4,31). Kommernis kan de kleur krijgen van 
zorg en bezorgdheid: slechte herders ‘bekommeren’ zich niet om hun 
schapen (Jer 24,2); daarom zal Wezer ‘zich bekommeren’ om deze her-
ders (Jer 24,2)! Hier krijgt ‘zich bekommeren’ een dreigende klank: zich 
bestraffend bezighouden met iemand. ‘Bekommeren’ kan zover gaan, 
dat beslag gelegd wordt op goederen (2 Kon 5,24) of personen (Gen 
40,4). Zo laat de knecht beslag leggen op zijn levensadem door Wezer: 
‘In jouw hand kommer ik mijn ademtocht’ (ps 31,6). Dit sluit aan bij 
de oude betekenis van het Nederlandse ‘kommeren’ dat cirkelt rond: de 
hand leggen op, beslag leggen op, belasten, gelasten, verplichten, maar 
ook: zorgen voor, om iemand geven, zich bemoeien met. ‘Kommernis’ 
betekent in het Hebreeuws én het Nederlands: beslaglegging, gelasting, 
opdracht, bevel, maar ook: zorg, bemoeienis, inzet, bescherming.11

Wanneer we tegen de achtergrond van deze algemene verkenning naar 
psalm 119 kijken, worden de geschetste hoofdlijnen bevestigd. Met 

11.   Voor een overzicht van het woordveld paqad zie W. Schottroff, paqad, in: THAT 
2 (1976), 466-486; G. André, paqad in: TWAT 6 (1989), 708-723.
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name het zorgende en behoedende in de ‘kommernis’ van Wezer komt 
naar voren: Hij vrijwaart de knecht voor besmeurende en vernederende 
leugens van ziedenden (v 69.87); Hij behoedt hem voor leugenpaden 
(v 104) en de hinderlagen van doemenden (v 110); Hij beschermt hem 
voor uitbuiting en verachting (v 134.141). De hand van Wezer ‘kom-
mert’ de knecht, dat wil zeggen: Hij legt liefdevol zijn hand op hem 
en schermt hem af. Daarom bidt de knecht : ‘Jouw hand weze mij tot 
hulp, ja, jouw kommernissen kies ik’ (v 173). Het perspectief van deze 
‘kommering’ is leven: ‘Eeuwig verlaat ik jouw kommernissen niet, ja, 
daarin laat Jij mij leven’ (v 93; zie ook v 40.159). De kern is: Wezer legt 
behoedzaam beslag op de knecht en beschermt hem, om zich liefdevol 
met hem in te laten: ‘Ik bewaak jouw kommernissen en jouw getuige-
nissen, ja, al mijn wegen zijn Jou beduidend’ (v 168).

In dit laatste vers kunnen we zien, hoe de behoedzame zorg van 
Wezer beantwoord wordt door de waakzame zorgvuldigheid van de 
knecht: hij bewaakt de kommernissen (v 4.63.134.168) en behoedt ze 
(v 69.100); hij laat ze allemaal in alle opzichten tot hun recht komen in 
zijn leven (v 128); hij verlaat ze niet (v 87.93), vergeet ze niet (v 141) 
en zwerft niet weg buiten hun beslaglegging (v 110). Door deze be-
hoedzame zorgvuldigheid krijgen de kommernissen de betekenis van: 
opdrachten, verplichtingen, bevelen, die erom vragen zorgvuldig te 
worden nageleefd.

Dat blijkt dan ook uit de affectieve tonen die de omgang met de 
kommernissen kenmerken. De knecht kijkt (v 15) opmerkzaam naar 
de diepere bewegingen van Gods kommernissen (v 27.100.104). De 
kommernissen van Wezer zoeken immers naarstig een weg in het leven 
van de knecht, zij willen zich inlaten met hem, hem thuis opzoeken, 
weten wie hij is en hem niet vergeten. De knecht van zijn kant heeft 
behoefte aan deze liefdevolle bemoeienis (v 40) en vraagt ernaar (v 45), 
want hij wil leven (v 40), in de wijdte gaan (v 45) en van Wezer zijn 
(v 94). Hij is diep verbonden met de kommernissen van Wezer: ‘Zie, 
hoe ik mij verknocht met jouw kommernissen, Wezer, als jouw gunst 
laat mij leven’ (v 159).

Zo diep laat de knecht beslag leggen op zijn ziel, zo intiem volgt hij 
de bewegingen van Wezer, dat de kommernissen van binnenuit in hem 
gaan ‘zuchten’ (v 15.17), en dit ondanks alle dreiging waaraan hij is 
blootgesteld (v 78).
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Kerven
 

Het betrekkingswoord ‘kerven’ wordt 22 keer gebruikt, de maat van 
het alfabet. De spreiding over de psalm is niet gelijkmatig: in vier stro-
fen komt de term tweemaal voor (strofe 1,2,9 en 15), in vier strofen 
niet (strofe 12,13,18 en 21). Binnen de strofen zijn de posities gelijk-
matig verdeeld: gemiddeld twee per positie. Alleen de achtste positie 
is overbezet: zesmaal. Het kernwoord komt zevenmaal in de A-helft, 
veertienmaal in de B-helft en eenmaal in de C-helft (v 48) voor.
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49 50 51 52 53 54 55 56
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65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80
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97 98 99 100 101 102 103 104
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113 114 115 116 117 118 119 120
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129 130 131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142 143 144

145 146 147 148 149 150 151 152

153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174 175 176

Het werkwoord ‘kerven’ betekent uithouwen (Jes 22,16) en ingriffen: 
Ezechiël grift in een steen het grondplan van Jeruzalem (Ez 4,1). ‘Ker-
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ven’ is ook schrijven: Wezer heeft in zijn handpalm de naam van Sion 
gekerfd (Jes 49,16). Driemaal staan ‘kerven’ en ‘schrijven’ parallel (Job 
19,23; 10,1; Jes 30,8). Meestal wordt er gegraveerd in duurzaam mate-
riaal. Derhalve is een ‘kerf ’: wat duurzaam ingegrift is en dus onuitwis-
baar geschreven staat.12

Kerven trekken ook lijnen, met verschillende functies: lijnen marke-
ren een grens (Spr 8,29; Job 38,33); ze scheppen een binnenruimte te-
genover de bedreigende chaos van buiten (ps 148,6; zie ook Spr 8,27); 
ze maken een zaak overzichtelijk tegenover het niet te vatten grenzeloze 
(Jes 5,14); ze stellen paal en perk aan het mateloze (Gen 47,22; Ez 
16,27) en creëren een stabiele orde (Richt 11,39; ps 105,11; Jer 31,35) 
tegenover het wisselvallige.13

In overdrachtelijke zin worden ‘kerven’ door gezagvolle instanties 
vastgesteld: door de farao (Gen 47,22), de vrouw des huizes (Spr 31,15) 
of andere hoger geplaatsten. In de sfeer van het religieuze is Wezer de-
gene die bepaalt waar de grenzen liggen. Dikwijls gaat het daarbij om 
verplichtingen, cultusbepalingen en rechten die een duurzaam karakter 
hebben (Num 9,21). Zij worden gekerfd in het weerbarstige gedrag van 
Israël. Hun functie is veelzijdig: zij scheppen een binnenruimte tegen-
over wat de orde van buitenaf bedreigt; zij scheppen vastheid tegenover 
het vervloeiende; zij creëren duidelijkheid tegenover het vervagende; zij 
banen begaanbare wegen; zij leveren de grondlijnen voor het samenle-
ven.14

In psalm 119 bewegen ‘kerven’ zich langs twee lijnen: het geschrevene 
en het omgrensde.

Wat betreft de schrifttekens en de geschreven teksten: nergens in 
de psalm wordt uitdrukkelijk gezegd dat bij ‘kerven’ aan geschreven 
teksten moet worden gedacht. We weten echter dat de stijlfiguur van 
het acrostichon functioneerde in geschreven teksten (zie hoofdstuk 
1). We mogen dus niet uitsluiten dat ‘kerven’ op geschreven teksten 
duidt, te meer omdat het acrostichon functioneerde in leersituaties. 

12.  B. Levine, mitswah, in: TWAT 4 (1984), 1086.
13.   In het Nederlands zeggen we daarom dat iets uit of  buiten de kerf  gaat, dat wil 

zeggen: dat het te ver gaat.
14.   Voor een brede documentatie zie G. Liedke, chaqaq, in: THAT 1 (1971), 626-633; 

H. Ringgren, chaqaq, in: TWAT 3 (1982), 149-157.
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Het kan daarom nauwelijks toeval zijn dat ‘kerven’ acht keer verbon-
den is met ‘leren’ (v 12.26.64.68.71.124.135.171), steeds in de B-helft 
van het vers, wat een zekere nadruk geeft. Zesmaal bidt de knecht 
dat Wezer zelf hem mag bijstaan in dit leren: ‘Leer mij jouw kerven’ 
(v 12.26.64.68.124.135).

Wat betreft de grenslijnen: de ‘kerven’ lijken een ruimte uit te willen 
sparen, waarin de uitnodigende kracht van Wezer gevoeld wordt: de 
gunnende liefde die het land vervult (v 64); het huis waar de knecht te 
gast is (v 54); de plaats waar hij zich niet hoeft te schamen (v 80). Hier 
duiden de ‘kerven’ de grenzen aan waarbinnen de knecht, ondanks alle 
hoon, veilig is (v 84) en waarbuiten hij niet wil ronddolen (v 118). 
Daarbij sluit onmiddellijk de associatie aan met de ‘weg’: het ingesleten 
spoor dat ontstaat, wanneer mensen een bepaalde weg dikwijls gaan. 
Daarom bidt de knecht : ‘Ach, waren mijn wegen vast te bewaken jouw 
kerven’ (v 5). De wegen van de knecht willen zich voegen naar het 
spoor van Wezer. In die geest bidt hij: ‘Wijs mij, Wezer, de weg van 
jouw kerven, en ik behoed hem op de hielen’ (v 33; zie ook v 26.112). 
Een vergelijkbare rol als de wegen spelen de rituelen en de daarbinnen 
gangbare liederen en cultische patronen: ‘Jouw kerven wezen mij deu-
nen in het huis waar ik gast ben’ (v 54; zie ook v 12.48). De kerven van 
Wezer vormen de steeds terugkerende melodielijn in het leven van de 
knecht. Dit kan zelfs letterlijk en lijfelijk worden verstaan: ‘Mijn lippen 
kwelmen van viering, ja, Jij leert mij jouw kerven’ (v 171).

Wat ook de associaties mogen zijn die door de ‘kerven’ worden op-
geroepen – het geschrevene of het omgrensde – zij vragen erom, dat de 
knecht ze zich eigen maakt. Dit vergt behoedzaamheid en nauwgezet-
heid: ‘Jouw kerven wil ik behoeden’ (v 145; zie ook v 5.8.33.83). Deze 
toe-eigening is een affectief gebeuren: ‘In jouw kerven verlustig ik mij’ 
(v 6). De knecht is er zo verknocht mee, dat ze in hem van binnenuit 
gaan zuchten (v 48). Ze zijn voor hem een onzichtbaar schild in be-
dreigende situaties (v 23). Hij voelt zich vrij en blikt gestadig ‘in jouw 
kerven’ (v 117; zie ook v 155). De kern is steeds, dat Wezer zelf de leraar 
is, die de knecht binnenvoert in de ruimte die door zijn ‘kerven’ wordt 
uitgespaard, in de wegen die Hij naar ons uithouwt, en in het schrift 
waarmee Hij ons vertrouwd maakt. Door de ‘kerven’ toe te eigenen 
deelt de knecht in de goedheid en de gunst van Wezer (v 64.68), bij alle 
gebogenheid (v 71). In de kerven ‘buigt’ Wezer zich naar hem (v 26). 
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Deze toewending kan zo diep in hem binnenkomen, dat het gelaat van 
Wezer in hem oplicht. Om deze voltooiing van het leerproces bidt de 
knecht : ‘Jouw gelaat doe lichten in jouw knecht, leer mij jouw kerven’ 
(v 135).

Geboden

Het betrekkingswoord ‘geboden’ (mitswot) komt net als ‘kerven’ 22 
keer voor, de maat van het alfabet. De spreiding van de term over de 
psalm is niet gelijkmatig: in de eerste zes strofen komt hij wat vaker 
voor (8x), ook in de twee laatste strofen (3x). De helft komt dus in de 
begin- en de slotstrofen voor. Het werkwoord ‘gebieden’ (tsiwwah) zit 
in diezelfde regionen (v 4 en 138). In drie strofen ontbreekt de term 
(strofe 7,14 en 20). Binnen de strofen vinden we de ‘geboden’ achterin: 
11x in de laatste drie verzen. Ook de tweede en derde versregel zijn re-
delijk bezet (7x). Slechts éénmaal voert het ‘gebod’ de strofe aan (strofe 
10). Binnen het vers komt het kernwoord 7x voor in de A-helft en 15x 
in de B-helft. 
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129 130 131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142 143 144

145 146 147 148 149 150 151 152

153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174 175 176

In het ‘gebod’ komen drie perspectieven samen. Het eerste perspectief 
is dat van degene die gebiedt: ouders gebieden hun kinderen, een ko-
ning zijn onderdanen, een meester zijn knecht, een leraar zijn leerlin-
gen. Zo legt Jonadab, de zoon van Rechab, aan zijn zonen ‘het gebod’ 
op geen wijn te drinken (Jer 35,14). Op vergelijkbare wijze ‘gebiedt’ 
God zijn schepselen, zijn volk, zijn knecht enzovoort. Wezer gebiedt 
bijvoorbeeld Jeremia aan de steden van Juda alles mee te delen wat Hij 
hem toevertrouwt (Jer 26,2). Het tweede perspectief is de inhoud van 
het ‘gebod’. Mozes houdt het volk voor niets toe te voegen en niets weg 
te laten van ‘wat ik jullie gebied’, opdat zij op die manier ‘de geboden 
van Wezer’ kunnen onderhouden (Deut 4,2). ‘Gebod’ betekent hier: 
alles wat Mozes zeggen zal namens Wezer (zie ook Deut 11,13). Het 
derde perspectief is dat van degene die het gebod ontvangt. Als het gaat 
om een knecht, dan kan hij het gebod (willen) horen of niet (willen) 
horen; of hij hoort het wel maar hij vergeet het weer; of hij vergeet het 
niet maar hij doet het niet; of hij doet het wel maar puur plichtmatig; 
enzovoort. ‘Geboden’ kunnen echter ook ernstig worden ‘genomen’ 
(Spr 10,8), zodat ze echt binnenkomen met ontzag (Spr 13,13) en 
zorgvuldig onderhouden worden (Spr 6,20). Ja, ze kunnen diepgaand 
worden toegeëigend, zodat ze ‘een lamp’ en ‘een licht’ worden op ‘de 
levensweg’ (Spr 6,23).15

De ‘geboden’ in psalm 119 passen binnen het algemene beeld dat wij 
schetsten. Het is Wezer die gebiedt. Daarom is er in de meeste gevallen 
sprake van ‘jouw’ geboden. De geboden worden uitgesproken en op-
gelegd door Wezer, door niemand anders. Hij blijft trouw aan wat Hij 

15.   Voor een uitgebreide documentatie waarin deze perspectieven naar voren komen 
zie zowel F. García-López, tsiwwah in: TWAT 6 (1989), 936-959 als B. Levine, 
mitswah in: TWAT 4 (1984), 1085-1095.
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gebiedt en drukt in zijn geboden zijn nabijheid uit: ‘Na ben Jij, Wezer, 
al jouw geboden zijn hecht’ (v 151). Wezer zelf ‘gebiedt’ (zie v 4.138) 
en ‘verbergt zijn geboden niet’ (v 19). Zijn geboden zijn zoals Hij zelf 
is: hecht (v 86.151) en bewarend (v 172). Zij stellen nooit teleur (v 6).

Opvallend is, dat de ‘geboden’ een ruimte openen die ‘breed’ en 
‘bevrijdend’ is (v 32.96.143.166). Die ruimte is heilig: de knecht heft 
zijn handpalmen op naar de geboden (v 48). Zij zijn heilige grond: 
de knecht is er te gast (v 19), voelt zich er veilig en beschut (v 10.21). 
Oog in oog met de geboden (v 6) ontwaart hij een weg om te gaan: 
‘De weg van jouw geboden ren ik, ja, Jij verbreedt mijn hart’ (v 32; zie 
ook v 35).

Opvallend is ook, dat de geboden in verband worden gebracht met 
de scheppingsorde en met de bewustwording geschapen te zijn: ‘Jouw 
handen maken mij, zij vestigen mij, laat mij merken, en ik leer jouw 
geboden’ (v 73). Het is alsof de innerlijke toe-eigening (leren) van de 
geboden gebouwd is op en voortvloeit uit het besef te leven in Gods 
hand. Datzelfde hoor ik in de toezegging de geboden te willen onder-
houden: ‘Ik behoed de geboden van mijn Machtige’ (v 115). Dit is de 
enige keer dat Wezer niet rechtstreeks wordt aangesproken, en ook de 
enige keer dat de naam ‘Wezer’ wordt vervangen door een Godsnaam 
die verband houdt met mijn geboorte: ‘mijn Machtige’ is de God van 
mijn leven, die mij gevormd heeft en mij in de wijdte heeft geplaatst.16 
Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat de ‘geboden’ wijsheid 
leren (v 98).

Kijken wij nu vanuit het perspectief van de knecht, dan valt op hoe 
belangrijk de affectieve toe-eigening is. Natuurlijk, de geboden vragen 
erom zorgvuldig onderhouden te worden (v 60). Maar bovenal drukt 
de knecht uit hoe diep verbonden hij is met de geboden van Wezer: 
hij is ermee verknocht (v 48.127), vindt er smaak in (v 66), geniet 
ervan (v 47.143), schept er behagen in (v 35), verlangt er intens naar 
(v 131). Zo diep voelt hij zich verbonden met het gebod van Wezer, 
dat ‘het eeuwig bij mij is’ (v 98) en van binnenuit ‘zucht’ in mij (zie 
v 48). Daarom durft de knecht zijn beden aldus te besluiten: ‘Nee, 
jouw geboden vergeet ik niet’ (v 176). Hij is immers vast verankerd in 
de geboden: ‘Ja, in jouw geboden hecht ik mij’ (v 66).

16.   Zie K. Waaijman, Mijn Machtige – de God van Abraham en Sara, in: Speling 38 
(1986) nr. 3, 78-91.
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Om wat voor geboden gaat het in psalm 119? Worden cultische ge-
boden bedoeld? Of ethische, die de verhouding tot de naaste betreffen? 
Of geboden die onze verhouding tot Wezer beogen? Hierover deelt de 
psalm ons niets mee.

Schikkingen 

Het kernwoord ‘schikkingen’ komt 23 keer voor in psalm 119, evenveel 
als ‘getuigenissen’. Het is gelijkmatig gespreid over de strofen: het ont-
breekt slechts in één strofe (strofe 9) en wordt tweemaal in twee strofen 
aangetroffen (strofe 14 en 20). Binnen de strofen lijkt het te draaien 
rond de vierde positie (7x). Daarvóór (6x in strofe 1-3) en daarna (10x 
in strofe 5-9) zijn de posities gelijkmatig bezet. Binnen de verzen staat 
de term vaker in de B-helft (18x) dan in de A-helft (5x).

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103 104

105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128

129 130 131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142 143 144

145 146 147 148 149 150 151 152

153 154 155 156 157 158 159 160
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161 162 163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174 175 176

De bijbelse rechtsorde scharniert rond drie kernbegrippen: bewaring, 
schikking en recht. Bewaring is de sfeer waarin mensen en dingen tot 
hun recht komen. De waarheid van hun wezen gaat spreken. Hun 
waarde wordt gewaarborgd. Gunnen is voor zo’n sfeer erg belangrijk: 
‘Laat duren jouw gunst voor wie Jou voelen, jouw bewaring voor de 
oprechten van hart’ (ps 36,11, zie ook 33,5). Wezer vormt het hart 
van deze bewaring: ‘Zoals de aarde haar gewas voortbrengt, zoals een 
tuin doet ontbloeien wat gezaaid werd, zo doet Wezer, mijn Meester, 
bewaring en uitbundigheid ontbloeien voor het oog van alle volken’ 
(Jes 61,11). Wezer is een eeuwig stromende bron van vernieuwing en 
bewaring in het midden van zijn volk: ‘Bewarend is Wezer op al zijn 
wegen, gunnend in al zijn maaksels’ (ps 145,17).

Schikking is het handwerk van de bewaring. Dit bewarend schik-
ken krijgt gestalte op alle terreinen van het leven: procedures die de 
rechtsorde beschermen; regelingen die het samenleven in zijn voegen 
houden; getijden die het ritme van het liturgisch jaar bepalen (ps 81,5). 
Voor iedere schikking is wijs inzicht nodig: ‘De mond van de bewaren-
de stroomt over van wijsheid, zijn tong spreekt schikking’ (ps 37,30). 
Schikken is de kernbezigheid van de koning: ‘Hij zal schikken de gebo-
genen van het volk, de kinderen van de behoeftigen bevrijden’ (ps 72,4; 
zie ook 99,4; 122,5). Schikken kan ook herschikken zijn: ‘De nederige 
wordt verhoogd, de hooggeplaatste wordt verlaagd’ (ps 75,8). Vaak gaat 
het om de zwaksten, de alleenstaanden en de onderliggenden: ‘Schik de 
zwakke en de wees, bewaar de gebogene en de arme’ (ps 82,3). Schik-
ken kunnen we vergelijken met bloemen schikken: van afzonderlijke 
bloemen wordt een geheel gemaakt, waarbinnen iedere bloem tot zijn 
recht komt. Wezer is de schikker bij uitstek. Hij nodigt mensen en din-
gen uit ieder moment samen aan het licht te komen (zie psalm 148). 
Hierin bestaat de vreugde van zijn volk: ‘De Sionsberg verheugt zich, 
Juda’s dochters juichen om jouw schikkingen’ (ps 48,12). 

Binnen het spanningsveld van bewaring en schikking is het recht de 
bemiddelende instantie: het schikken moet zich ieder moment recht-
streeks laten leiden door bewaring, maar de bewaring moet zich voegen 
naar het handwerk van beslissingen en regelingen. Recht is: de concrete 
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schikkingen die getroffen moeten worden en de bewaring waarnaar zij 
uitzien, rechtstreeks op elkaar betrekken. Hiernaar ziet het volk uit: 
‘Schikking moet zich keren naar bewaring, alle oprechten van hart 
staan daarachter’ (ps 94,15).17

De ‘schikkingen’ van psalm 119 passen in dit algemene beeld. De 
knecht verbindt verschillende keren ‘schikkingen’ met ‘bewaring’, niet 
minder dan zevenmaal (v 7.62.75.106.121.160.164). Het is een be-
langrijke reden Wezer erom te danken en te prijzen.

Ik erken Jou oprecht van hart,
wijl ik de schikkingen van jouw bewaring leer (v 7).
Halfnacht sta ik op om Jou te erkennen
om de schikkingen van jouw bewaring (v 62).
Zevenmaal daags vier ik jou
om de schikkingen van jouw bewaring (v 164).

De knecht prijst Wezer om de kracht van zijn bewaring, waardoor de 
schikkingen waarlijk rechtvaardig blijven: ‘Bewarend ben Jij, Wezer, 
recht zijn jouw schikkingen’ (v 137).

Hier zijn ze alle drie bij elkaar: bewaring, recht en schikkingen (zie 
ook v 7). De bewaring van Wezer die de schikkingen rechtstreeks door-
dringt, maakt ze ‘hecht’ (v 30.43.75.160) en ‘goed’ (v 39).

Het is Wezer zelf die de schikkingen uitspreekt (v 13), onderwijst 
(v 7.108) en meegeeft als richtsnoer. Dat is goed te zien aan de schep-
ping. Hemel en aarde voegen zich naar de bloemschikkunst van Wezer: 
‘Naar jouw schikkingen stellen zij zich vandaag, ja, alle jouw knechten’ 
(v 91). Zij zijn het grote voorbeeld voor ‘jouw knecht’ (zie hiervoor ook 
psalm 19). Hoe dan ook, Wezer is de bron van de schikkingen, want zij 
zijn ‘jouw’ schikkingen, dan wel de schikkingen van ‘jouw’ bewaring.

De knecht is diepgaand verbonden met de bewarende schikkingen 
van Wezer. Hij wordt erdoor bewogen: ‘Van jouw beving rilt mijn 
vlees, ik schroom jouw schikkingen’ (v 120). Dit ontzag ontketent een 
spiritueel proces, dat het verlangen raakt: ‘Verknaagd is mijn ziel door 

17.   Voor een overzicht zie tsedakah, misjpat, jasjar in: THAT en TWAT. Voor een 
doordenking van dit materiaal zie K. Waaijman, Gerechtigheid in de Schrift; een 
spannend gebeuren, in: Speling 41 (1989) nr. 2, 79-89.
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de behoefte aan jouw schikkingen altijd’ (v 20). Deze behoefte houdt 
stand, ook als zij niet direct bevredigd wordt en de knecht moet wach-
ten (v 43). Dit wachten doet niets af aan de trouw waarmee steeds 
opnieuw voor de schikkingen gekozen wordt om ernaar te leven (v 30). 
De knecht waakt erover in zijn gedrag (v 106), denkt eraan (v 52) en 
wijkt er niet van af (v 102).

Dit is geen uiterlijke toe-eigening. De schikkingen worden gezien als 
‘het leven’ zelf (v 149.156.175). De knecht vóelt ze: ‘Ik voel, Wezer, ja, 
bewaring zijn jouw schikkingen’ (v 75). Ze zijn een aanwijzing en een 
hulp (v 102.175), ja, ze zijn teder en genadig als het gelaat zelf, dat zich 
aftekent in het gelaat van de knecht (v 132.156). Deze intimiteit is een 
grote troost (v 52) voor de knecht en maakt hem innerlijk weerbaar 
tegenover hoon en uitbuiting (v 39.121). Zij beschermt hem tegen het 
oordeel van de achtervolgers (v 84).

Aanspraak 

Pas in de tweede strofe meldt de ‘aanspraak’ zich als kernwoord, maar 
daarna is zij sterk aanwezig: 23 keer het zelfstandig naamwoord (dabar) 
en driemaal het werkwoord (dibbeer), samen 26 keer (één minder dan 
‘wijzing/wijzen’). In drie strofen ontbreekt de term (strofe 1,4,16), in 
vier strofen staat het kernwoord dubbel. De term neemt binnen de 
strofen een prominente plaats in: 11 keer voert het de strofe aan, 19 
keer verschijnt het in de eerste drie verzen; in de vijf laatste posities 
komt het slechts viermaal voor. Binnen het vers staat de term 18 keer in 
de B-helft, waardoor hij nadruk krijgt, en vijfmaal in de A-helft.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72
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73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103 104

105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128

129 130 131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142 143 144

145 146 147 148 149 150 151 152

153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174 175 176
 
‘Spreken’ (dibbeer) heeft, zoals ‘zeggen’ (’amar), twee kanten: een in-
houdelijke dimensie en een handelingsaspect: het gesprokene en het 
spreken. Bij ‘spreken’ staat – meer dan bij ‘zeggen’ – de handeling voor-
op: het betekent allereerst ‘de activiteit van het spreken, het uiten van 
woorden en zinnen’.18 Misschien nog preciezer, ‘spreken’ duidt op de 
dialoog als zodanig: ‘Het vat het gesprek aan het begin of aan het einde 
samen.’19 Dit geldt ook voor het zelfstandig naamwoord ‘aanspraak’ 
(dabar): iemand aanspreken, toespreken, iemand spreken. Uiteraard 
drukt deze dialogische dimensie de inhoud niet weg, integendeel, zij 
geeft aan het gesprokene zijn setting. 

De aanspraak speelt in alle tradities van Israël een rol.20 Zo zijn in 
de wijsheidstradities de ouders (Spr 4,4.20), de wijzen (Spr 22,17) of 
de Wijsheid zelf (Spr 1,23) aan het woord, die alle op een of andere 
wijze met goddelijk gezag spreken (zie Spr 16,20; 13,13). Ook juri-
dische tradities kennen het gezagvolle spreken van God in voorschrif-
ten en geboden (Ex 24,3-4). Bovendien zijn er de cultusvoorschriften, 
waarin de aanspraak van Wezer tot gelding wordt gebracht (Lev 1,1; 
4,1; 5,14 enzovoort). Het belangrijkste is de aanspraak van Wezer in de 
profetische tradities. De aanspraak is het eigen kenmerk van de profeet: 

18.  G. Gerleman, dabar, in: THAT 2 (1977), 435.
19.  W. Schmidt, dabar, in: TWAT 2 (1977), 106.
20.  Voor een uitgebreide documentatie zie W. Schmidt, dabar, a.c., 101-133.
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‘Nooit ontbeert de priester een wijzing, de wijze een raad, de profeet 
een aanspraak’ (Jer 18,18). Bij de profetische aanspraak treedt het dia-
logisch karakter duidelijk naar voren. Typerend is de vraag van Amos: 
‘De leeuw brult, wie zal niet schromen? Mijn meester, Wezer, spreekt, 
wie zal niet profeteren?’ (Am 3,8). We zien hier hoe het profetenwoord 
een onmiddellijke, niet gefilterde reactie van de profeet op de ontzag-
wekkende aanspraak is – zoals iemand onmiddellijk huivert van een 
brullende leeuw. Wezer spreekt ‘in’ en ‘door’ de profeet, zodat men 
‘het ontvangen en het doorgeven van het Woord als één enkele act kan 
verstaan’.21 Een godswoord bij Jeremia luidt: ‘Bij wie mijn aanspraak is, 
zullen mijn aanspraken waarachtig spreken’ (Jer 23,28). De onmiddel-
lijke aanspraak ín het spreken van de profeet laat uiteraard het belang 
van de steeds wisselende inhoud onverlet. Wezenlijk is de directe in-
werking van Wezer op de profeet en door hem op het volk.

Dit is ook de onderliggende dynamiek van het boek Deuterono-
mium en van de Deuteronom(ist)ische School, wanneer deze de pro-
fetische aanspraak invlechten in hun geschiedwerk (zie 1 Kon 14,18; 
15,29; 16,12.34; 17,16 enz.). Mozes, de centrale spreker in Deutero-
nomium, wordt opgevoerd als profeet bij uitstek: ‘Wezer sprak met 
Mozes van gelaat tot gelaat, zoals een vriend spreekt met zijn vriend’ 
(Ex 33,11; vgl Deut 5,4-5; Num 14,14; Ex 24,11).

In psalm 119 ligt de nadruk op het concrete leven en samenleven, 
waarin de aanspraak van Wezer zich doet voelen. In het gaan van de 
goede weg wordt de aanspraak van Wezer behoed (v 101). De levens-
weg wordt zo zuiver op Wezer afgestemd, dat hij als aanspraak van 
Wezer wordt bewaard (v 9). Als de knecht bidt dat zijn leven uit de 
dood wordt gered, dan is dat opdat hij voortaan zijn leven kan lei-
den als aanspraak van Wezer (v 25.28.107). Het leven dat hem door 
de toewending van Wezer gegund is, bestaat erin voortaan met grote 
vreugde (v 16) de aanspraak van Wezer te bewaren (v 17). Het goede 
leven wordt als aanspraak van Wezer doorleefd (v 65). Trouwens, niet 
alleen het eigen leven wordt verstaan als aanspraak van Wezer, ook in 
de schepping spreekt Hij: ‘Eeuwig, Wezer, richt in de hemel jouw aan-
spraak zich op’ (v 89).

21.  Ibid., 107.
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Opvallend is, dat het onderkennen van de aanspraak van Wezer 
uiterste ontvankelijkheid en uitzien vergt. Vijfmaal is er sprake van 
‘wachten’ (v 49.74.81.114.147). Wachten is in stilte uitzien naar We-
zer, zonder enig houvast. Dit betekent ‘het einde’ van alles wat de mens 
zelf nog kan (v 81). Het is nacht (v 147), enkel en alleen toevertrouwen 
(v 114), enkel nog huilen (v 169) en bidden dat Wezer zelf zich de aan-
spraak herinnert waarop hij de knecht laat wachten (v 49).

Aan het einde van dit wachten kan de genade van de aanspraak van 
Wezer de knecht raken tot in het hart: ‘Van jouw aanspraken beeft 
mijn hart’ (v 161). Nu gaan de aanspraken, die de tent vormen waarin 
de knecht woont, open. Het licht van Wezer valt naar binnen, in het 
interieur van de ziel. De leerling merkt het (v 130; vgl v 169). Dit licht 
begeleidt de knecht op zijn levensweg: ‘Een lamp voor mijn voet is 
jouw aanspraak en een licht op mijn baan’ (v 105). Het licht dat erva-
ren wordt, is onschokbaar waar en trouw: ‘Hoofd van jouw aanspraak 
is hechtheid, eeuwig alle schikkingen van jouw bewaring’ (v 160).

Door alles wat de aanspraak van Wezer met de knecht heeft gedaan, 
is hij dienstknecht geworden, een leviet die geen andere leeftocht heeft 
dan de aanspraak van Wezer en de behoedzame zorg ervoor (v 57). 
Hij is van binnenuit weerbaar geworden. Vrijmoedig spreekt hij met 
machthebbers (v 23). Bij alles blijft hij ‘uiterst hecht spreken’ (v 43), 
ook als men hem veracht: ‘Ik buig mijn honer een aanspraak toe, ja, ik 
veilig mij in jouw aanspraak’ (v 42). Hij geeft geen millimeter mee met 
benauwers die de aanspraak van Wezer veronachtzamen (v 139).

Zegging 

Het kernwoord ‘zegging’ (’imra) is in menig opzicht laatste: binnen 
psalm 119 verschijnt deze term als laatste ten tonele (in v 11) en het 
heeft de laagste frequentie (19x). Dit wordt enigszins gecompenseerd 
door het werkwoord (2x; v 57.82). Maar ook samen halen ze de maat 
van het alfabet (22x) niet. De spreiding over de psalm is niet regelma-
tig: in de eerste vier strofen maar één keer (strofe 2); daarna vanaf strofe 
5 regelmatig, met enkel een onderbreking in de lamed-strofe; naar het 
einde toe zien we een verdichting (5x in de laatste drie strofen). Binnen 
de strofen treffen we de ‘zegging’ 15 keer in de eerste helft aan (6x in 
tweede positie) en dikwijls direct achter de ‘aanspraak’ (7x). Trouwens 
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‘aanspraak’ en ‘zegging’ bezetten samen 35 van de 88 posities in de 
eerste vier verzen van de strofen. Bijna de helft! Dit is een niet gering 
tegenwicht tegen de ‘wijzing’. Binnen het vers staat ‘zegging’ 9 keer in 
de A-helft en 10 keer in de B-helft.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103 104

105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128

129 130 131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142 143 144

145 146 147 148 149 150 151 152

153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174 175 176

‘Zeggen’ (’amar) dat misschien teruggaat op de grondbetekenis ‘ver-
helderen, verduidelijken, laten zien’, maakt deel uit van een communi-
catief gebeuren: iemand zegt iets tegen iemand. Terwijl ‘spreken’ (dib-
beer) vooral het spreken als dialogisch gebeuren naar voren haalt, helt 
het zeggen over naar het gezegde, de inhoud.22 In beide kernwoorden 
gaat het echter om de voltrekking van een betrekking, die op verschil-

22.  S. Wagner, ’amar, in: TWAT 1 (1973), 354.
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lende niveaus speelt: tussen Schepper en schepsel, tussen mensen, (in 
gepersonifieerde vorm) tussen planten, dieren en dingen en binnen een 
persoon (bijvoorbeeld tussen mij en mijn ziel). Het bestrijkt een brede 
scala van betekenissen: zeggen, toezeggen, afzeggen, voorzeggen enzo-
voort. ‘Wijdte, transparantie, veelzijdigheid en complexiteit kenmer-
ken de betekenis en de gebruiksomvang van ’amar.’23

Diezelfde veelzijdigheid kenmerkt het ‘zeggen’ binnen de Godsver-
houding. In de scheppingsverhalen is het ‘zeggen’ gezagvol, het realiseert 
zich daadwerkelijk: ‘Ja, Hij zegt en het weest, Hij gebiedt en het stelt 
zich’ (ps 33,9). In de goddelijke wijzing (Deut 1,5-6), het goddelijk 
oordeel (2 Sam 12,1) en het verbond (Ex 20,22) spreekt God gezag-
vol zijn wil uit. Soms zegt God toekomst toe (Gen 12,2-3) of geeft hij 
aanwijzingen (Jes 41,8-13; 5,9). Steeds gaat het om concrete inhouden 
(gezegden), die gezagvol geladen zijn door het zeggen van de goddelijke 
spreker, die daarmee de eigenlijke betekenis aan het gezegde geeft.

Deze veelzijdigheid geldt ook voor de ‘zegging’ (’imra), die moeilijk in 
een bepaald milieu te situeren is, maar vooral na de ballingschap wordt 
gebruikt binnen een poëtische context en een wijsheidsklank heeft.24 
In de ‘zegging’ vormen de inhoud (wat iemand zegt, aanwijst, beveelt 
enzovoort), de communicatieve handeling (de wijze van uitdrukken) en 
de lading (bijvoorbeeld de zeggingskracht, belofte, zending, bevel) één 
dynamisch gebeuren waarin de dialoog zich verwerkelijkt.

In psalm 119 treedt het gezegde op de voorgrond: de zegging spreekt 
van bevrijding (v 41.123.170), gunst (v 41.76), genade (v 58.170), 
troost (v 67.82), steun en leven (v 116), bewaring (v 123.172). Maar 
deze inhouden zijn geladen door een dynamiek van toezegging die We-
zer gestand doet (v 38). Het allesdragende is de naam die vervuld is van 
trouw en gunnende liefde (zie ps 138,2). De toewending die de zegging 
draagt, is doorschijnend van liefde en volkomen zuiver: ‘Uiterst uitge-
smolten is jouw zegging, jouw knecht verknocht zich ermee’ (v 140; zie 
ook ps 12,7; 18,31).

‘Zegging’ is gericht op de ontvanger. In psalm 119 raakt de zegging 
van Wezer het hart, om daar als een schat gekoesterd te worden (v 11). 
Zo diep dringt de zegging door in het hart, dat zij daar ontzag (v 38), 

23.  Ibid., 356.
24.  Ibid., 372-373.
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blijdschap (v 162) en hoop (v 116) wekt. Van binnenuit zucht het 
om zoveel liefdevolle zeggingskracht. De knecht is met haar verknocht 
(v 140) en ervaart haar werking aan den lijve: ‘Hoe streelt jouw zegging 
mijn gehemelte, meer dan honing mijn mond’ (v 103). De tong trilt 
van de zegging die zich aan hem voltrekt (v 172).

Niet alleen naar binnen toe werkt de zegging in op de knecht, ook 
naar buiten toe werkt zij zich uit. Zij is een richtsnoer voor het hande-
len: ‘Vestig mijn stappen in jouw zegging’ (v 133). Alleen zo wordt het 
leven van de knecht beschermd tegen misdaad (v 11), boeleren (v 158) 
en zwelligheid (v 133). Het bewaken van de zegging (v 67.158) is een 
kwestie van leven of dood. Daarom jaagt de knecht als een roofdier 
achter de prooi van de ‘zegging’ aan (v 162). 

Wezenlijk is, dat we de ‘zegging’ van Wezer zien binnen het geheel 
van de godmenselijke betrekking. Zij is er de verwerkelijking van. 
Prachtig brengt de psalm de wederkerigheid ervan onder woorden: ‘Ten 
einde zijn mijn ogen om jouw zegging, ze zeggen: “Wanneer troost Jij 
mij?”’ (v 82). Tweemaal staat er ‘zeggen’: de eerste keer het zeggen van 
Wezer, waarin Hij zichzelf genadig meedeelt; de tweede keer het zeggen 
van de knecht, die bidt om vertroosting in zijn gebogenheid. Diezelfde 
wederkerigheid wordt elders aldus uitgedrukt:

‘Mijn deel is Wezer,’ zeg ik
om te bewaken jouw aanspraken.
Ik vermurw jouw gelaat met alle hart,
begenadig mij als jouw zegging (v 57-58). 

De vertrouwensuiting – ‘De enige grond van mijn bestaan is Wezer’ 
– die innerlijk aangelegd is op het daadwerkelijk behoeden van de aan-
spraken van Wezer en die niet ophoudt te bidden, ziet wachtend uit 
naar de zegging van Wezer, die zijn knecht de genade van zijn liefde-
volle gelaat en zelfmededeling niet onthouden zal.

Terugblik

Wanneer we nadenken over de acht kernwoorden, zoals die uit de 
Schrift naar voren komen, dan kunnen wij de volgende conclusies trek-
ken.
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Allereerst, de acht kernwoorden vormen binnen het geheel van de 
Schrift steeds het verzamelpunt van vier perspectieven. Er is de godde-
lijke instantie, die wijst, spreekt, zegt, getuigt, kerft, schikt en gebiedt. 
Er is de concrete inhoud waarnaar ieder grondwoord verwijst: waarop 
het wijst, wat het zegt, waarvan het spreekt en getuigt, wat het kerft, 
beschikt en gebiedt. Dat kan trouw zijn of gerechtigheid, gastvrijheid 
of rituele reinheid. Er is de ‘stof ’ waarin het betrekkingswoord zich 
uitdrukt: stenen tafelen, perkament, de mondelinge of schriftelijke tra-
ditie, een boek, een collectie enzovoort. Er is de adressaat tot wie het 
woord zich richt: die gewezen wordt en aangesproken, die het gezegd 
krijgt en ingekerfd, die het getuigenis, het gebod en de schikking ont-
vangt. De ontvangende instantie kan een persoon zijn, een gemeen-
schap, een volk, ja alle volken. In een schema gebracht geeft dit het 
volgende beeld

  

Wanneer we vervolgens kijken naar diezelfde kernwoorden zoals die in 
psalm 119 spelen, dan zien we iets bijzonders. Van de vier genoemde 
instanties vallen er twee weg: de concrete bepalingen van de kernwoor-
den en het materiaal waarin zij zich uitdrukken. Wat de concrete in-
houd betreft, nergens worden de kernwoorden ingevuld, nergens zegt 
de psalm wat de wijzing of de zegging of het gebod concreet opdraagt 
of beveelt. De concrete inhoud wordt opgezogen door het goddelijke 
Jij, dat het bezittelijk voornaamwoord is van alle kernwoorden: jouw 
wijzing, jouw geboden, jouw aanspraak, jouw kommernissen enzo-
voort. Als er al sprake is van inhoud, dan steeds in de zin van godde-

         God 
 
 
 
inhoud KERNWOORD materiaal 
 
 
 
           mens 
        volk 
        volken 
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lijke eigenschappen: jouw hechtheid, jouw bewaring, jouw bevrijding, 
jouw gunst, jouw genade. Nergens is er sprake van heilsgeschiedenis. 
Heilsdaden worden uitgedrukt in algemene bewoordingen als bevrij-
den, redden, laten leven, laten merken, leren en dergelijke. De inhoud 
van de kernwoorden is opgenomen in en versmolten met het godde-
lijke Jij, Wezer. Iets vergelijkbaars zien we gebeuren met het materiaal 
waarin zich de kernwoorden uitdrukken. Geen boek, geen steen, geen 
perkament of iets van dien aard komen we in psalm 119 tegen. Heel de 
‘materialiteit’ waarin de kernwoorden zich uitdrukken, wordt in psalm 
119 samengetrokken in de gestalte van de knecht: ze nemen vorm aan 
in ‘jouw knecht’. Wanneer we dit opnieuw uitbeelden in een schema, 
dan ziet dat er als volgt uit.

De acht kernwoorden in psalm 119 zijn dialogische assen. Het zijn 
betrekkingswoorden. De ‘wijzing’ wordt gewezen door Wezer: ‘Ja, Jij 
wijst mij’ (v 102). Deze wijzing wordt door de knecht behoedzaam 
gevolgd, tot in zijn hart: ‘Ik behoed jouw wijzing, bewaak haar met 
alle hart’ (v 34). In de ‘getuigenissen’ verklaart Wezer openlijk waar hij 
voor staat: hechtheid en bewaring. De knecht neemt deze ‘getuigenis-
sen’ waar met ontzag en drukt ze uit in zijn leven: ‘En ik spreek van 
jouw getuigenissen tegenover koningen, niet schaam ik mij’ (v 46). De 
knecht laat de ‘kommernissen’ van Wezer in alle opzichten toe in zijn 
leven: ‘Jouw kommernissen verzucht ik, en ik kijk naar jouw paden’ 
(v 15). Wezer grift zijn ‘kerven’ als grenslijnen in, waarbinnen Hij zijn 

   Wezer, Jij 
 
 
 
Inhoud KERNWOORD materiaal 
 
 
 
  Ik, jouw knecht 
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levensruimte ontvouwt. Deze ruimte wil de knecht eerbiedigen: ‘Ach, 
waren mijn wegen vast te bewaken jouw kerven’ (v 5). In de ‘geboden’ 
drukt Wezer zichzelf uit: nabij, hecht, bewarend, maar bovenal breed, 
gastvrij. De knecht is ermee verknocht, geniet ervan en ziet daarin de 
hand van Wezer. Hij laat ze diep op zich inwerken, tot hij zeggen kan: 
‘Eeuwig is het gebod bij mij’ (v 98). Wezer is de enige die zo bewa-
rend schikt, dat alles tot zijn recht komt. De knecht wil met hart en 
ziel deze ‘schikkingen’ bewaren. De ‘aanspraak’ van Wezer doordringt 
niet alleen mensen die daarvoor ontvankelijk zijn, zij verwerkelijkt zich 
ook in de hemel en het land: ‘Eeuwig, Wezer, richt in de hemel jouw 
aanspraak zich op … Jij vestigt het land en het is gesteld’ (v 89-90). 
Zo staan hemel en land paradigmatisch voor de knecht: ‘Alles jouw 
knechten’ (v 91). De aanspraak van Wezer vormt mens en schepping 
zo wezenlijk om, dat zij voortaan nog slechts leven ‘als jouw aanspraak’ 
(v 25.28.107). De ‘zegging’ van Wezer spreekt zich uit in bevrijding, 
gunst, genade, leven en bewaring. Geen wonder dat zij door de knecht 
van harte wordt aanvaard: ‘Uiterst uitgesmolten is jouw zegging, jouw 
knecht verknocht zich ermee’ (v 140).

De acht kernwoorden gaan derhalve uit van Wezer en nemen ge-
stalte aan in de knecht. Dit is goed te zien in de vier verzen die een 
kernwoord missen. In twee ervan wordt de rol van het kernwoord over-
genomen door de ‘weg’ van Wezer die geleefd wordt door zijn knecht 
(v 3.37). In één vers drukt Wezer zichzelf uit in de ‘hechtheid’ die 
voelbaar is in de vastheid van het land (v 90). Het meest sprekend 
wordt het kernwoord vervangen door ‘jouw knecht’ zelf, voor wie We-
zer onvoorwaardelijk borg staat (v 122). In deze vier verzen worden de 
kernwoorden derhalve niet echt gemist, omdat hun functie wordt over-
genomen: door de ‘weg’ van Wezer die gegaan en geleefd wordt door 
zijn knecht (v 3.37); door de ‘hechtheid’ die voelbaar is in de vastheid 
van het land (v 90); door ‘jouw knecht’ voor wie Wezer onvoorwaarde-
lijk borg staat (v 122). 

Nog op een andere manier kunnen we de dialogische structuur van 
de kernwoorden laten zien. De overgrote meerderheid van de kern-
woorden is stereotiep verbonden met ‘jouw’: jouw wijzing, jouw aan-
spraak, jouw geboden enzovoort. Vijftien keer echter wordt dit vaste 
patroon doorbroken. Deze uitzonderingen laten zien wat de regel is: de 
grondwoorden vloeien rechtstreeks voort uit het goddelijke Jij.
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De schikkingen van jouw bewaring (v 7.62.106.160.164).
De schikkingen van jouw mond (v 13).
De wijzing van jouw mond (v 72).
Jij maakt schikking (v 84).
De getuigenissen van jouw mond (v 88).
De geboden van mijn Machtige (v 115).
De zegging van jouw bewaring (v 123).

De uitzonderingen laten duidelijk zien wat de constante dialogische 
essentie van de kernwoorden is: de schikkingen worden gedragen door 
de bewarende kracht van Wezer, zij worden door Hem voltrokken en 
komen voort uit zijn mond. Ditzelfde geldt voor de wijzing, de gebo-
den, de zegging enzovoort. Ook de andere kant van de dialogische as 
wordt zichtbaar in de uitzonderingen.

Ik maak schikking (v 121).
Aanspraak voor jouw knecht (v 49).
Alle kommernissen om alles (v 128).
Schikking voor wie zich met jouw naam verknechten (v 132).

Deze varianten laten duidelijk zien dat de kernwoorden eenduidig ge-
richt zijn op de menselijke pool: op de knecht, op de minnaars van de 
naam, ja, op alles wat geschapen is. Zij vragen erom in hen verwerke-
lijkt te worden.

Nog op een derde manier laat de dialogische structuur van de grond-
woorden zich zichtbaar maken. Zoals bekend komen de kernwoorden 
ook elders in de Schrift geclusterd voor. We geven één voorbeeld om te 
laten zien wat wij bedoelen. 

Bewaak de waakzaamheid tegenover Wezer, je Machtige, ga zijn wegen en 
bewaak zijn kerven, zijn geboden, zijn schikkingen en zijn getuigenissen zoals 
geschreven in de wijzing van Mozes (1 Kon 2,3).

Wij zien hier vijf kernwoorden in één zin.25 Zo zijn er allerlei clusterin-

25.   Bovendien zijn ze vergezeld van typische psalm 119-woorden als ‘wegen’ en ‘be-
waken’.
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gen waarin zegging en aanspraak, wijzing en gebod, getuigenissen en 
kerven, schikkingen en kommernissen voorkomen, in wisselende volg-
ordes (zie Deut 4,1-2; 4,45; 6,17.20; 2 Kon 17,15.37; 1 Kron 19,19; 
2 Kron 34,31; Neh 9,34; Jer 44,23). Wanneer we deze clusteringen 
van dichtbij bekijken, blijken zij op drie punten van de kernwoorden 
in psalm 119 te verschillen. 

Ten eerste, de meeste clusteringen zijn bedoeld om de verschillende 
tradities te bundelen in een ‘boek’, waarin een bepaalde kijk op de ge-
schiedenis (Samuel-Koningen; Kronieken, Ezra-Nehemia) als het ware 
werd voor-geschreven. Welnu, in psalm 119 vinden wij nergens deze 
belangstelling voor ‘het boek’, ingeleid door clusters van kernwoorden. 
De kernwoorden van psalm 119 worden nergens in verband gebracht 
met de geschiedenis (Sinaï, Mozes, Jeruzalem enz.). Zij vormen ner-
gens een inleiding of afsluiting van een corpus teksten. Zij krijgen van-
uit de psalm 119 nauwelijks concrete inhoud of gestalte. Het enige dat 
vaststaat is dit: de knecht belichaamt ze.

Ten tweede, de meeste Bijbelse clusteringen draaien rond dabar als 
verzamelpunt: de decaloog (Deut 4,10.13 enz.), de afzonderlijke wet-
ten (Deut 15,15; 24,18.22 enz.), de Mozaïsche wet (Deut 1,18; 6,16), 
het geheel van de wijzing (Deut 28,14).26 In psalm 119 zien we deze 
centralisatie niet.

Ten derde, het clusteren van de kernwoorden in de Schrift versterkt 
hun vermanend karakter, omdat ze functioneren in de sfeer van waar-
den en normen, wetten en geboden.27

De clusteringen in de Schrift en de kernwoorden in psalm 119 ver-
schillen dus aanmerkelijk. De clusteringen in de Schrift verwijzen naar 
de materialiteit van een ‘boek’, schrijven duidingen van de geschiedenis 
voor, zijn inhoudelijk gefocust op het Woord van God en hebben een 
vermanend karakter. De kernwoorden in psalm 119 abstraheren van 
deze inhoudelijkheid en deze materialiteit. De verzuchting van Duhm 
is begrijpelijk: ‘In ieder geval is deze “psalm” het meest inhoudsloze 
product dat ooit het papier heeft zwartgemaakt.’ Dit is waar. Vrijwel 
alle materialiteit en ‘historische’ inhoudelijkheid is opgegaan in de dia-
logische dynamiek tussen Wezer en zijn knecht. Deze staat centraal en 

26.   Zie voor de nuances in de convergerende clusteringen G. Braulik, Ausdrücke für 
Gesetz im Buch Deuteronomium, in: Biblica 51 (1970), 39-66.

27.  W. Soll, Psalm 119, o.c., 49.
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precies zó vormen de kernwoorden de kern van ieder vers. Zij drukken 
uit en verwerkelijken de zelfmededeling van Wezer aan zijn knecht. 
Tegelijk drukken zij uit en verwerkelijken zij de wijze waarop de zelf-
gave van Wezer door de knecht wordt ontvangen. Kernwoorden zijn 
betrekkingswoorden, godmenselijke verdichtingen. De opmaat van het 
beginrijm stuwt, zo zagen we in hoofdstuk 1, naar de kernwoorden toe, 
die het zwaartepunt vormen van het vers en zich daarom vanzelfspre-
kend ophouden in de achterste regionen. Kernwoorden zijn de ‘glan-
zende kiemcel’ (Vestdijk) van ieder vers. Zij richten binnen de betrek-
king alle aandacht op het goddelijk Jij, dat het handelend subject is, en 
de knecht die dit Jij ontvangt.
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Hoofdstuk 4 

De tweeledige versbouw

Een van de meest boeiende aspecten van de Hebreeuwse poëzie is het 
parallellisme: twee (of drie) versregels (cola) zijn door een cesuur van 
elkaar gescheiden en met elkaar verbonden (bicola en tricola). Door 
deze vorm van versbouw (versificatie) gaan de cola (de A-colon, de 
B-colon en eventueel de C-colon) allerlei relaties aan: overeenstem-
ming, contrast, uitleg, implicatie, redengeving, gevolg enzovoort. 
Zelden zal zo’n eenvoudige tekstingreep (cesuur en iuxtapositie) zo-
veel effect hebben gesorteerd op het niveau van klank, betekenis en 
communicatie.1

De versificatie van psalm 119 is opmerkelijk: alle verzen van psalm 
119 zijn tweeledig gebouwd (bicola), behalve de verzen 48 en 176 die 
drieledig zijn (tricola). 

De cesuur onderbreekt en verbindt twee syntactische grondvormen: 
een nevenschikkend zinsverband (twee hoofdzinnen) of een onderschik-
kend zinsverband (hoofdzin en bijzin of nadere bepaling). Hierdoor 
worden twee grondvormen van parallellisme gegenereerd: de cesuur in 
het nevenschikkend zinsverband creëert een tweeluik waartussen een 
zeker evenwicht heerst; een stabiel vóór- en achterwaarts; de cesuur 
in het onderschikkend zinsverband bewerkt een voorwaarts stuwende 
beweging, een stroom die in haar loop wordt onderbroken, maar juist 
daardoor verder wil. In psalm 119 wisselen deze twee grondvormen el-
kaar gelijkmatig af: van de 174 bicola zijn er 93 nevenschikkend en 81 
onderschikkend (wanneer we de aanwijzende ki-zinnen meerekenen).

Binnen deze grondvormen tekenen zich vele congruenties en con-
trasten af. De cesuur kan de parallellie tussen synonieme vershelften 
versterken en de tegenstelling tussen antonieme cola toespitsen. Zij 
bewerkt inhoudelijke synergie en oppositie. Zij profileert het rijk ge-

1.  J. Fokkelman, Dichtkunst in de bijbel, Zoetermeer 2000, 81-109.
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schakeerde netwerk van relaties door verhoudingen gelijk te schakelen, 
tegenover elkaar te plaatsen of te subordineren. 

Bij dit alles moeten we bedenken dat de onderbreking geen puur 
functionele cesuur is, die de vershelften uiteen- en bijeenhoudt. Zij 
creëert een stilteruimte, waarin beide vershelften zich ten opzichte van 
elkaar aftekenen.2 Telkens opnieuw ontstaat in deze onderbreking ge-
durende ‘een ondeelbaar moment een stilte’, een ‘trillend oponthoud’ 
waarin ‘ziel en oneindigheid elkaar ontmoeten’.3 In deze stilte wordt de 
Hörleser van Martin Buber wakker: ‘Hij leest hardop wat er staat, hij 
hoort het woord dat hij spreekt, en het komt op hem toe.’4 Emmanuel 
Levinas noemt dit de profetische waardigheid van de taal en het won-
der van de inspiratie: ‘Waarbij de mens tot zijn verbazing hoort wat 
hij uitspreekt, waarbij hij het uitgesprokene reeds leest en interpreteert, 
waarbij het woord reeds schrift is.’5

Formele correspondenties 

Wanneer we kijken in welke verzen synonieme correspondenties of an-
tonieme contrasten voorkomen, dan dienen zich 19 verzen aan. Bijna 
al deze verzen zijn nevenschikkend geconstrueerd. 

Hiervan kunnen wij een elftal verzen kwalificeren als formeel-equi-
valent. Een motief dat klaarblijkelijk parallellie oproept, is ‘de weg’. 
Hier zijn de formele correspondenties het meest helder.

Een lamp voor mijn voet is jouw aanspraak
en een licht op mijn baan (v 105).
Ik raam mijn wegen
en keer mijn voeten naar jouw getuigenissen (v 59).
Welvaart wie gaaf op weg zijn,
die gaan in de wijzing van Wezer (v 1).
Wijs mij, Wezer, de weg van jouw kerven,
en ik behoed hem op de hielen (v 33).

2.  A. Schökel, A Manual of  Hebrew Poetics, Roma 1988, 35.
3.  M. Nijhoff, Lees maar, er staat niet wat er staat, Den Haag 1959, 14.
4.   M. Buber, Der Mensch von heute und die jüdische Bibel, in: M. Buber & F. Ro-

senzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin 1936, 19.
5.  E. Levinas, L’au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques, Paris 1982, 7.
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In elk van deze verzen sticht het element ‘weg’ congruentie: voet/
baan; wegen/voeten; op weg zijn/gaan; weg/op de hielen. In vers 105 
komt daar het element van het licht bij: lamp/licht, wat de formele 
parallellie versterkt. In vers 59 is dat het element van de toeleg: ramen/
keren. In de andere verzen ontbreekt een tweede element van formele 
congruentie. Andere formele equivalenties zijn het veld van de recht-
vaardigheid (recht/schikking + bewaring, in v 7 en 137); het veld van 
de kernwoorden (jouw kerven/jouw aanspraak, in v 16) en de andere 
sleutelwoorden (omheinen/bewaken, in v 101; behoeden/bewaken, in 
v 34); het veld van het verlangen (sperren van de mond/behoeven, in 
v 131); het veld van de schrik (beving + rillen/schroom, in v 120).

Een achttal verzen laat formele antoniemen zien. Het meest duide-
lijk zijn deze aanwijsbaar in het begrippenpaar haat-liefde.

Spalkers schuw ik,
met jouw wijzing verknocht ik mij (v 113).
Leugen schuw ik, ik gruw ervan,
met jouw wijzing verknocht ik mij (v 163).

In deze voorbeelden beperkt de antithese zich tot één element: haat 
en liefde. Dat geldt ook voor de andere contrasterende verzen. Steeds 
draait het om één element: dood-leven (stof/leven, in v 25); verleden-
heden (vóór/intijds, in v 67); waarheid-leugen, (hechtheid/bedrog, in 
v 86); nabijheid-afstand (na zijn/ver zijn, in v 150); voorbij-naartoe 
(onttijgen/in jouw weg, in v 37), eindig-oneindig (gekap/breed, in 
v 96).

Inhoudelijke parallellieën 

In 32 verzen zien we vormen van inhoudelijke parallellie, zonder dat er 
sprake is van formeel rijm (synoniemen of antoniemen). Het gaat hier 
meestal om nevenschikkende zinsverbanden. Over het algemeen zijn ze 
beschrijvend van aard, wat niet betekent dat ze vrijblijvend zijn.

Kijken we naar de verzen die inhoudelijk congruent zijn, dan lijken 
zich twee velden aan te dienen. Het ene veld (7 verzen) cirkelt rond de 
ervaring van stabiliteit.
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De weg van hechtheid kies ik,
jouw schikkingen vereffen ik (v 30).
Ik voel, Wezer, ja, bewaring zijn jouw schikkingen,
in hechtheid boog Jij mij (v 75).
Geslacht op geslacht jouw hechtheid,
Jij vestigt het land, en het stelt zich (v 90).

Het nevenschikkend zinsverband en de daarin aangebrachte cesuur zijn 
door hun evenwichtige bouw blijkbaar geschikt om de stabiliteit van de 
scheppingsorde (v 90-91), de schikkingen, de wijzing, de getuigenissen 
en de aanspraak (v 30.75.142.152.160) uit te drukken. Datzelfde geldt 
voor de hechte relatie die de knecht heeft met de wereld van Wezer (8 
verzen): hij bemint haar (v 140), weet zich in haar geborgen (v 114), 
behoedt en bewaart haar (v 2-3), vindt in haar zijn genoegen (v 165) 
en wordt door haar verlicht en tot besef gebracht (v 130.174). Het ne-
venschikkend zinsverband, onderbroken door een cesuur, verdiept op 
poëtische wijze de inhoudelijke congruentie van de verzen.

Op dezelfde wijze wordt ook het inhoudelijk contrast versterkt, zon-
der dat er sprake is van antoniemen. Het contrast betreft de tegen-
stelling tussen de onderdrukking door de doemenden enerzijds en de 
trouw van de knecht aan de wereld van Wezer anderzijds.

Snoeren van doemenden verbeuren mij,
jouw wijzing vergeet ik niet (v 61).
Doemenden geven mij de sprenkel,
uit jouw kommernissen zwerf ik niet (v 110).
Nauwte en benardheid vinden mij,
jouw geboden zijn mijn lust (v 143).

De toewijding van de knecht aan de wijzing, de kommernissen en de aan-
spraak van Wezer (steeds verwoord in de tweede vershelft) is omgekeerd 
evenredig aan de repressie door de doemenden (verwoord in de eerste 
vershelft). Bedrog, lompheid en leugens worden beantwoord met behoed-
zame, vreugdevolle en intieme toewijding (v 69.70.78; zie ook v 115 en 
128). Tegenover dodelijke dreiging en hoon stelt de knecht inzicht en 
trouw (v 51.87.95.157.161). Ja, de doemenden stellen zich met hun ver-
raderlijk en leugenachtig gedrag lijnrecht tegenover Wezer (zie ook v 126).
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Ziedenden graven mij kuilen,
niet als jouw wijzing (v 85).
Jij smaadt alwie dolen uit jouw kerven,
ja, bedrog is hun geveins (v 118).
Ver van doemenden is de bevrijding,
nee, jouw kerven vragen zij niet (v 155).

Het nevenschikkend zinsverband, onderbroken door de cesuur, is blijk-
baar zeer geschikt de oppositie tussen de knecht en zijn tegenstanders, 
die gegrond is in de tegenstelling tussen Wezer en de doemenden, uit te 
drukken.

Beden

Zonder dat er zoals in de hierboven behandelde verzen sprake is van 
formele of inhoudelijke congruenties of contrasten, bewerkt de cesuur 
dikwijls een levendig spel van congruenties op dialogisch niveau tussen 
Wezer en de knecht (pragmatiek).

De belangrijkste vorm van dialoog in psalm 119 is die van het bid-
den. Meer dan 50 keer komt het ritme van parallel geschakelde beden 
(14 maal) of van smekingen met een pleitgrond (37 maal) tot uiting. 
We beginnen met de dubbele smeekbeden.

De weg van bedrog doe mij ontwijken,
begenadig mij in jouw wijzing (v 29).
Steun mij als jouw zegging, en ik leef,
beschaam mij niet om mijn hoop (v 116).
Maak het met jouw knecht als jouw gunst,
jouw kerven leer mij (v 124).

De tweeledige versbouw, bijeen- en uiteengehouden door de cesuur, 
ver sterkt de stroom van de parallelle beden, zonder dat er sprake is van 
aan wijsbare formele of inhoudelijke equivalenties. De gebedsstroom zelf 
vormt het bindende element van de dialogische parallellie (zie ook v 37. 
84.108.133.135.149.154.159.169.170.175). Soms wordt deze gebeds-
stroom in zijn wederkerigheid voelbaar, wanneer de beden in een chi-
asme zijn opgenomen: ‘Hoor mijn stem als jouw gunst, Wezer, als jouw 
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schikking laat mij leven’ (v 149; zie ook v 29.37). Prachtig staat hier de 
Naam ‘Wezer’ – bede bij uitstek: Wees er! – in het midden van het vers.

Diezelfde oratieve dynamiek wordt bewerkt door een versificatie die 37 
keer voorkomt: een bede gaat vergezeld van een pleitgrond. In ongeveer 
de helft van de gevallen (18 keer) gaat de pleitgrond vooraf aan de beden.

Jouw kerven bewaak ik,
verlaat mij niet ten uiterste (v 8).
Met al mijn hart vraag ik Jou,
laat mij niet dolen uit jouw geboden (v 10).
Gezegend, Jij, Wezer,
leer mij jouw kerven (v 12).
Gast ben ik in het land,
verberg jouw geboden niet voor mij (v 19).

De pleitgronden laten zich over drie categorieën verdelen: de knecht 
prijst Wezer om zijn scheppende, gunnende, trouwe en rechtvaardige 
goedheid (v 12.64.68.73.86.144.156); hij brengt zijn waakzame, aan-
hankelijke en trouwe houding naar voren (v 8.10.26.31.40.58.121); hij 
wijst op zijn kwetsbare en beklagenswaardige situatie (v 19.25.28.107). 
Deze pleitgronden leiden beden in die een breed gebied omvatten: 
geborgenheid (v 8.10); onderricht (v 12.26.64.68.73.144); leven 
(v 25.28.40.107.156); bijstand en bescherming (v 19.31.58.86.121). 
Doordat de pleitgrond voorop gaat, krijgt de smeekbede die volgt een 
‘gegrond’, bijna betogend karakter.

De pleitgrond kan ook volgen op de bede (19 maal). In dat geval 
krijgt de pleitgrond een meer biddende ondertoon. 

De weg van jouw kommernissen laat mij merken,
en ik verzucht jouw zonderheden (v 27).
Als jouw gunst laat mij leven,
en ik bewaak de getuigenissen van jouw mond (v 88).
Borg jouw knecht ten goede,
ziedenden berooien mij niet (v 122).
Koop mij af van de berooiing door de aardeling, 
en ik bewaak jouw kommernissen (v 134).
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De pleitgronden cirkelen steeds rond een hoopvol perspectief dat ge-
opend wordt in het geval de beden verhoord worden: behoedzame 
omgang met de wereld van Wezer (v 17.33.34.88.134); opmerkzaam 
inzicht (v 117.125); vrijheid (v 122) en leven (v 17). De beden sme-
ken dienovereenkomstig om bescherming (v 17.117.122), onderricht 
(v 33), inzicht (v 27.34.125) en leven (v 88).

Verschillende keren (10 maal) bestaat de pleitgrond uit een aanwij-
zende bijzin, ingeleid met ‘ja’ (ki). De beden omvatten weer een breed 
veld: bevrijding (v 22.39.94.153), bijstand (v 173), een goede leerhou-
ding (v 66) en de liefdevolle nabijheid van Wezer (v 35.43.77.172).

Rol van mij af hoon en verguizing,
ja, jouw getuigenissen behoed ik (v 22).
Beweeg mij in de baan van jouw geboden,
ja, daarin behaag ik mij (v 35).
Onttijg mij de hoon die ik vrees,
ja, jouw schikkingen zijn goed (v 39).
En red niet uit mijn mond hechte aanspraak ten uiterste,
ja, jouw schikkingen wacht ik (v 43).

De pleitgronden wijzen op de goede houding van de knecht, die 
kiest voor de orde van Wezer (v 94.173), haar met vreugde beaamt 
(v 22.35.77.79), haar trouw blijft (v 66.153) en op haar hoopt (v 43). 
Ook wordt gewezen op de waarachtigheid van Wezer (v 172).

Wanneer we het geheel van beden en pleitgronden overzien, dan 
lijkt het vrijwel onmogelijk daarin een formeel of inhoudelijk pa-
troon te ontdekken, een bepaald ‘genre’ of een specifieke ‘thematiek’ 
(anders dan die vervat ligt in de acht kernwoorden). De beden en de 
thematieken zijn breed en gevarieerd geformuleerd, alle gericht op de 
betrekking met Wezer, zoals uitgedrukt in de acht kernwoorden. Het 
lijkt mij dan ook niet mogelijk uit de ‘beden’ een bepaald ‘genre’ met 
een specifieke ‘setting’ te reconstrueren.6

6.   Zoals Will Soll doet, die psalm 119 beschouwt als het klaaglied van koning Joja-
chin, nadat hij in 561/560 uit de gevangenis is vrijgelaten: ‘De koning heeft het 
land, de tempel en de soevereiniteit verloren. Het enige dat hem is overgebleven 
is de tora. (…) De tora als de enige nog overgebleven herinnering van een ont-
troond koningschap, wordt de basis voor het appèl dat koningschap te herstellen’ 
(W. Soll, Psalm 119 (118), Matrix, Form and Setting, Washington 1991, 150).
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Zelfbeschrijvingen 

Ook de 35 verzen waarin de knecht zijn eigen situatie verwoordt, wij-
zen niet op een specifieke setting. Een breed spectrum van situaties 
wordt onder de aandacht van Wezer gebracht. Het is alsof de knecht 
doet wat hij zegt: ‘Ja, al mijn wegen zijn Jou beduidend’ (v 168), dat 
wil zeggen: ‘Ja, alles wat mij op mijn levensweg overkomt, ligt voor Jou 
open, het komt Jou onder ogen en is Jou tegenwoordig, het biedt zich 
aan om door Jou gelezen en geduid te worden.’ Hiermee is de dialogi-
sche grondtoon van de zelfbeschrijvingen gegeven.

In jouw kerven verlustig ik mij,
niet vergeet ik jouw aanspraak (v 16).
Van jouw beving rilt mijn vlees,
ik schroom jouw schikkingen (v 120).
Gering ben ik en veracht,
jouw kommernissen vergeet ik niet (v 141).

De knecht legt heel zijn leven bloot voor Wezer: gedenken (v 15.52.55) 
en roepen (v 46.52.145); waarneming (v 15) en waakzame praxis 
(v 30.67.146.166.167); kreunen (v 147) en vreugdevolle troost 
(v 16.52); kwetsbaarheid (v 81.109.141) en ontzag (v 120); keuze 
(v 30.59) en liefdevolle trouw (v 16.30.46.109.113.167); dolen (v 67) 
en bekeren (v 59).

In 15 verzen wordt in de aanwijzende bijzin, ingeleid door ‘ja’ (het 
deiktische ki), nader toegelicht, gemotiveerd of uitgediept wat in de 
eerste vershelft wordt beschreven.

De weg van jouw geboden doorloop ik,
ja, Jij verbreedt mijn hart (v 32).
En ik buig mijn honer aanspraak toe,
ja, ik veilig mij in jouw aanspraak (v 42).
En ik ga in de breedte,
ja, jouw kommernissen vraag ik (v 45).
Jouw beschroomden zien mij en verheugen zich,
ja, jouw aanspraak wacht ik (v 74).
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De beschrijving omvat ook nu weer een breed spectrum, steeds betrok-
ken op de betrekking met Wezer, gearticuleerd door de acht kernwoor-
den: de knecht gaat de weg van Wezer (v 32.45) trouw (v 93.131), 
met toeleg (v 111.139.168) en inzicht (v 98.99.100), ten einde toe 
(v 45.50.171), zonder zich aan het oog van de ander te onttrek-
ken (v 42.74). Deze weg wordt door de aanwijzende bijzinnen toe-
gelicht en uitgediept. Wezer is het die wijst, breedte en lering geeft 
(v 32.50.93.102.171). De knecht ademt met Hem mee door zich in 
zijn gedrag en intense loyaliteit over te geven aan Wezer (v 42.45.74.98. 
99.100.111.131.139).

Onderschikkingen 

Wanneer we de resterende 54 onderschikkend geconstrueerde verzen 
nader bezien, dan blijken ook deze overwegend verklarend van aard 
te zijn: ze zijn redengevend, situeren in tijd en ruimte, geven het doel 
aan of zijn een nadere invulling van het gezegde. Toch zijn de bijzinnen 
en bepalingen, meestal op de hoofdzin volgend, niet puur informatief 
of verklarend van aard. Integendeel, de tweeledige zinsbouw, die geen 
formele of inhoudelijke parallellen bevat, brengt op dialogisch niveau 
een congruentie teweeg die benadrukt, overtuigt, verontrust, verlan-
gen wekt en dergelijke. Dit performatieve karakter beweegt zich in drie 
richtingen.

In het merendeel van de gevallen (ongeveer 40 maal) doet de knecht 
wat hij in vers 26 zegt: ‘Mijn wegen vertel ik, Jij buigt je naar mij’, 
dat wil zeggen: de knecht vertelt wat hij doet en wat hem beweegt; hij 
is er zeker van dat Wezer zich naar hem toewendt, wanneer hij zich-
zelf opent ‘voor zijn gelaat’ (v 169-170). De knecht richt zijn volle 
aandacht op de toewijding aan Wezer en de door Hem gewezen rich-
ting: op een schroomvolle intimiteit met zijn woord (v 38.47.148), 
een open oog voor zijn geboden (v 6.18) en een vreugdevol genieten 
van zijn genadige bevrijding (v 41.92.152). De knecht investeert zijn 
biddend bestaan, zijn erkenning en zijn viering, zijn waken en wach-
ten in de betrekking met Wezer (v 7.13.54.62.49. 148.164). Om deze 
werkelijkheid gaat het hem. Hieraan wijdt hij zich toe met de grootste 
waakzaamheid.
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Jij gebiedt jouw kommernissen
te bewaken tot het uiterste (v 4).
Ach waren mijn wegen vast
te bewaken jouw kerven (v 5).
Dit weest voor mij,
ja, jouw kommernissen behoed ik (v 56; zie ook v 9.49.57.106.120).

Zo diep gaan voor de knecht zijn ijver (v 104), zijn ellende (v 31.83) en 
zijn behoeftigheid (v 20), dat hij dit allemaal verstaat áls woord van Wezer.

Goed maak Jij het met jouw knecht,
Wezer, als jouw aanspraak (v 65).
Weze toch jouw gunst mij tot troost,
als jouw zegging voor jouw knecht (v 76).
Gelaat je mij en begenadig mij
als schikking voor wie zich verknochten met jouw naam (v 132). 

De knecht is niet alleen betrokken op Wezer, maar daarbinnen en in 
functie daarvan positioneert hij zich ook ten opzichte van de doemen-
den en het wereldse leven. Wat betreft de doemenden: zij houden zich 
volstrekt niet aan de ordeningen van Wezer. Zij plaatsen zich er be-
wust buiten (v 21.53.136.159). De knecht distantieert zich van hen en 
verbindt zich liefdevol en behoedzaam met de schikkingen van Wezer 
(v 101.119). Hij distantieert zich ook van de wereldse macht (v 23, zie 
ook v 24.46), geld (v 72.127) en genot (v 103). De wereld van Wezer 
doorstaat glansrijk de vergelijking met deze wereld.

In de weg van jouw getuigenissen verblijd ik mij
als om alle boedel (v 14).
Goed voor mij de wijzing van jouw mond
meer dan goud en zilver duizendvoud (v 72).
Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte,
meer dan honing mijn mond (v 103).
Zo dan verknocht ik mij met jouw geboden
meer dan met goud en het gedegene (v 127).
Blij ben ik om jouw zegging
als wie veel roof vindt (v 162).
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Een derde aandachtspunt is de gemeenschap van de rechtvaardigen, 
waartoe de knecht behoort en die hij zaligprijst (v 1-2). Hij verklaart 
zich solidair met hen en ondervindt hun sympathie.

Naar mij keren zich jouw beschroomden,
die jouw getuigenissen voelen (v 79).
Ik ben een gezworene van al jouw beschroomden,
die jouw kommernissen bewaken (v 63).

Op deze wijze geven de onderschikkend gebouwde verzen – via toespit-
singen, motivaties, vergelijkingen, doelomschrijvingen en situeringen 
– een specifiek persuasieve pointe aan de houding tegenover Wezer, de 
wij-groep en de buitenstaanders.

Enjambement en climax

In de zojuist behandelde verzen zijn de bijzinnen en de nadere bepalin-
gen, die meestal de tweede vershelft vormen, over het algemeen korter 
dan de eerste vershelft. Hierdoor krijgt het vers naar het einde toe een 
zekere nadruk, wat de persuasieve kracht versterkt.

Dit dynamische karakter wordt verlevendigd door twee regelmatig 
voorkomende stijlfiguren: het enjambement (16 maal) en de climax 
(10 maal).

Het enjambement is een stijlfiguur waarbij de zin onderbroken wordt 
op een plaats waar de syntax daar niet om vraagt of haar niet verwacht.7

Met mijn lippen vertel ik
alle schikkingen van jouw mond (v 13).
Ontbloot mijn ogen, en ik kijk
naar de zonderheden van jouw wijzing (v 18).
Verknaagd is mijn ziel door de behoefte
aan jouw schikking altijd (v 20).
Vóór zijn mijn ogen de waken
om te verzuchten jouw zegging (v 148).

7.   Algemene Nederlandse Spraakkunst, (red. G. Geerts et al.), Groningen-Leuven 1984, 
784.
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Het enjambement is ‘een literaire manier van gaan en verwijlen’,8 die 
door de onverwacht spannende onderbreking van het (onderschik-
kend) zinsverband een verwachtingsvol voorwaarts uitdrukt, dat zich 
uitstrekt naar een behoedzame toeleg (v 4.5.9.57), zich openstelt voor 
een onverwachte ontknoping (v 13.54.164) of een weids uitzicht 
(v 18), vervuld is van een hevig verlangen (v 20.62.148) of zich ge-
plaatst ziet voor de lange duur (v 44.89). Steeds lijkt het vers zijn adem 
in te houden, om vervolgens geheel mee te geven met wat volgt. Wie 
de verzen hardop leest, ‘wordt in een voorwaartse beweging getrokken’ 
die aan het einde tot rust komt.9

De climax is een klimming door opeenvolging van drie of meer 
gelijksoortige uitdrukkingen. Een climax kan intensivering, vermeer-
dering en verbreding oproepen, maar ook intensiteitsverlies, vermin-
dering en versmalling. In psalm 119 heeft de climax steeds een verster-
kende functie. Het meest toegepast is deze stijlfiguur om de werking 
van Wezer te verwoorden.

En jouw gunst overkome mij, Wezer,
jouw bevrijding als jouw zegging (v 41).
Bewarend ben Jij, Wezer,
recht zijn jouw schikkingen (v 137).
Strijd mijn strijd, verlos mij,
om jouw zegging laat mij leven (v 154).
Jouw gelaat doe lichten in jouw knecht,
leer mij jouw kerven (v 135).
Geslacht op geslacht jouw hechtheid,
Jij vestigt het land, en gesteld is het (v 90).

In het eerste voorbeeld vinden ‘jouw gunst’ en ‘jouw bevrijding’ hun 
vervulling in ‘jouw zegging’. De zegging van Wezer is gunnende bevrij-
ding. In het tweede voorbeeld wordt de rechtvaardigheid van Wezer 
geroemd: bewarend, recht en schikkend. In het derde voorbeeld wordt 
gebeden om de bevrijding door Wezer: strijd mijn strijd, verlos mij, 
laat mij leven. In het vierde voorbeeld komt ‘jouw gelaat’ aan het licht 
in ‘jouw knecht’, waardoor hij een leerling van ‘jouw kerven’ hoopt te 

8.  U. Berges, Klagelieder, Freiburg etc. 2002, 80.
9.  Ibidem.
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worden. Het laatste voorbeeld prijst de hechtheid van Wezer, die zich 
openbaart in de vaste gesteldheid van de aarde. 

Het minst wordt de climax gebruikt om de doemenden te tekenen, 
slecht één keer: ‘Jij briest naar ziedenden, vervloekten, dolend uit jouw 
geboden’ (v 21). Het zieden en vervloekt zijn culmineert in het rond-
dolen. Maar dit alles wordt omsloten door het briesen van Wezer en 
zijn geboden.

Vier keer wordt de houding van de knecht climactisch beschreven: 
zijn gestage toewijding, zijn grote schroom, zijn alomvattende zorgvul-
digheid en zijn grote verlangen.

En ik bewaak jouw wijzing gestaag,
eeuwig en immer (v 44).
Van jouw beving rilt mijn vlees,
ik schroom jouw schikkingen (v 120).
Zo dan doe ik alle kommernissen in alles recht,
alle pad van bedrog schuw ik (v 128).
Ik sper mijn mond en heister,
ja, jouw geboden behoef ik (v 131).

Net als het enjambement profileert de climax de drie posities die in 
psalm 119 een rol spelen: Wezer, de rechtvaardigen en de doemenden. 
Deze profilering is echter niet waardeneutraal. Integendeel, de climax 
motiveert eenduidig richting Wezer, beweegt de ik-figuur tot een inten-
se toewijding aan Hem en een volstrekte afwijzing van de doemenden.

Terugblik 

Het geheel overziende kunnen we stellen, dat de tweeledige versbouw 
in psalm 119 een overwegend dialogisch ritme creëert. Dit dialogisch 
over en weer vormt tevens de diepte van de psalm. We geven enkele 
voorbeelden om te laten zien hoe dit ritme werkt.

De weg van jouw geboden ren ik,
ja, Jij verbreedt mijn hart (v 32).
Dit is mijn troost in mijn gebogenheid,
ja, jouw zegging laat mij leven (v 50).
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Van jouw schikkingen wijk ik niet,
ja, Jij wijst mij (v 102).
Mijn lippen kwelmen van viering,
ja, Jij leert mij jouw kerven (v 171).
Jouw hand weze mij tot hulp,
ja, jouw kommernissen kies ik (v 173).

In deze verzen is duidelijk de dialogische dynamiek voelbaar, die de 
tweeledige versbouw van psalm 119 doordringt. In de versificatie wordt 
op poëtische wijze de toewending van Wezer naar de knecht en van 
de knecht naar Wezer uitgedrukt. Deze dialogische setting vormt de 
geëigende omgeving voor de kernwoorden, omdat zij, zoals we in het 
vorige hoofdstuk zagen, dialogische assen zijn, die de betrekking tussen 
Wezer en zijn knecht verwoorden en verwerkelijken. 
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Hoofdstuk 5 

De asymmetrische symmetrie

Psalm 119 werkt met getallen. Dat zagen we al bij de 22 letters van 
het alfabet en de achtregelige strofe. Maar er is meer: in beide helften 
van de psalm komen de 22 x 8=176 kernwoorden even vaak voor: 88 
keer. Van de kernwoorden zijn er vier vrouwelijk en vier mannelijk; de 
mannelijke en vrouwelijke kernwoorden zijn gelijk verdeeld, elk ge-
slacht heeft er 88. Enzovoort.1 Er is één numerologisch gegeven, dat 
wij in dit hoofdstuk naar voren halen: ‘Het gedicht is een intensieve 
verkenning van de ik-jij-relatie tussen de dichter en zijn God, uitge-
drukt in een verbazingwekkend evenwicht tussen de verwijzingen naar 
elk van de twee personages: er zijn 316 morfemen in de eerste persoon 
enkelvoud en precies hetzelfde aantal morfemen in de tweede persoon 
enkelvoud.’2 Deze poëtische symmetrie tussen Jij en ik is inderdaad 
verbazingwekkend. Dit wil echter niet zeggen dat hiermee de betrek-
king tussen Jij en ik ook in werkelijkheid symmetrisch is. Het tegen-
deel is het geval. We hoeven slechts te kijken naar de asymmetrie in de 
acht betrekkingswoorden: het is het goddelijk Jij dat het menselijk ik 
wijst, schikt, gebiedt en aanspreekt. Het ik noemt zichzelf terecht ‘jouw 
knecht’. Hij weet zichzelf verkleefd met het stof (v 25), terwijl hij van 
Wezer getuigt: ‘Eeuwig, Wezer, richt in de hemel jouw aanspraak zich 
op’ (v 89). Er is volmaakte asymmetrie in de werkelijke verhouding 
tussen Jij en ik, terwijl er tegelijkertijd een volkomen symmetrie is in 
hun poëtische relatie. Deze paradox is alleen verstaanbaar, wanneer wij 
de Jij-ik-betrekking die in psalm 119 ter sprake komt, in strikte zin 
dialogisch verstaan: dialoogpartners verschillen binnen de intimiteit 
van het vis-à-vis.

Dit dialogisch verschillen in wederzijds bijeenhoren ligt verankerd 

1.   D. Freedman, The Structure of  Psalm 119, in: Pomegranates and Golden Bells, (ed. 
D. Wright et al.) Winona Lake 1995, 725-757.

2.  J. Fokkelman, Major Poems of  the Hebrew Bible III, Assen 2003, 236.
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in het goddelijk woord: ‘Laat ons de aardeling maken naar ons beeld 
en als onze gelijkenis’ (Gen 1,26). De mens is geschapen als tegenover 
van de Machtige. Dit ‘tegenover’ is hem zo wezenlijk ingeschapen, dat 
iedere tussenmenselijke betrekking hierin deelt (zie Gen 5,1-3),3 wat 
pregnant tot uitdrukking komt in de vrouw die aan Adam ‘als tegen-
over’ (Gen 2,18-20) gegeven is, dat wil zeggen: als iemand die hem 
duidt.4 Tegen deze dialogische achtergrond lezen wij de verzen van 
psalm 119, waar gesproken wordt over de knecht ‘als’ aanspraak van 
Wezer (v 9.25.28.65.107.169), ‘als’ zijn zegging (v 41.58.76.116.170), 
‘als’ zijn schikking (v 132.149.156), ‘als’ zijn wijzing (v 85) en ‘als’ 
zijn gunst (v. 88.24.159). Het partikel ‘als’ (ke) verstaan wij in deze 
verzen niet als aanduiding van overeenstemming, soortgelijkheid of 
maatgevendheid,5 maar als een vorm van dialogische symmetrie. Het 
meest sprekend komt dit tot uitdrukking, waar de knecht zijn leven 
zelf verstaat als ‘tegenover’ van Wezer.

Laat mij leven als jouw aanspraak (v 25).
Wezer, laat mij leven als jouw aanspraak (v 107).
Wezer, als jouw schikking laat mij leven (v 143).
Wezer, als jouw schikking laat mij leven (v 156).
Als jouw gunst laat mij leven (v 88).
Wezer, als jouw gunst laat mij leven (v 159).
Weze toch jouw gunst … als jouw zegging (v 76).
Steun mij als jouw zegging, en ik leef (v 116).

De knecht verstaat zijn leven ‘als’ aanspraak, schikking, zegging en 
gunst van Wezer zelf (4x met name genoemd). Daarom zijn ‘al mijn 
wegen Jou beduidend’ (v 168).

Wederzijds elkaars tegenover zijn – in de volkomen asymmetrie van 
Jij en ik – wordt in de Schrift ‘van gelaat tot gelaat’ genoemd. Jij en ik 

3.  C. Westermann, Genesis 1-11 (BK I/1), Neukirchen-Vluyn, 19833, 215. 
4.   Zie K. Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden, Kampen-Gent 20105, 

493-494. 
5.   Zie voor deze functies van het partikel ke, die allerlei vormen van ‘parallelliteit’ 

uitdrukken, K. Seybold, ke, in: TWAT 4 (1984), 1-7.
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wenden zich elkaar toe.6 Ze zijn op elkaar betrokken.7 Ze zijn ‘werke-
lijke, persoonlijke tegenwoordigheid, betrekking en ontmoeting’.8 De 
wending ‘van gelaat tot gelaat’ drukt deze innige intimiteit in alteri-
teit uit.9 Wanneer Jacob God gezien heeft ‘van gelaat tot gelaat’ (Gen 
32,21), is dat voor hem een ontzaglijke ervaring die zijn leven diep-
gaand tekent (zie ook Richt 6,22). Wanneer Wezer ‘spreekt met Mozes 
van gelaat tot gelaat’ (Num 12,6-8; Deut 5,4; 34,10), onderscheidt 
deze ‘intieme vertrouwdheid’ hem van alle andere profeten.10

In dit hoofdstuk willen wij naar psalm 119 kijken vanuit het godmen-
selijk vis-à-vis: vanuit Wezer die zich wendt naar de knecht om hem 
zichzelf en zijn goede gaven te schenken, en vanuit de knecht die zich 
verknocht met Wezer om met heel zijn hart zijn toewending te bewaren 
en tot uitdrukking te brengen in zijn levensweg.

Wezer

Sinds onheuglijke tijden ligt in de naam ‘Wezer’ goddelijke aanwezig-
heid uitgedrukt: er wezen voor zijn volk. Dit was zo voor Abraham en 
Sara, voor Mozes en Mirjam, voor David en Elia, voor wijzen en ballin-
gen. Dit is niet anders voor de knecht van psalm 119. In de acht kern-
woorden ligt, zo zagen we, deze goddelijke aanwezigheid uitgedrukt: 
Wezer wijst, spreekt, zegt, schikt, getuigt, gebiedt, kerft en bekommert 
zich, en dit niet in het wilde weg maar met het oog op zijn knecht.

De naam Jahweh is oorspronkelijk een roep om aanwezigheid: ‘Hij 
weze hier aanwezig. Hij weze in ons midden. Hij doe zich gelden te-
genover de kwade machten rondom ons. Hij weze om ons heen als 
een sfeer van onschendbaarheid. Hij weze wérkelijk in ons midden.’ 
Uit kracht van deze naam trok Israël weg uit Egypte. Uit kracht van 
diezelfde naam trok Israël door de woestijn Kanaän binnen om er te 
wonen in gastvrijheid en gerechtigheid. De naam is geen beeld, door 

  6.   Het ‘gelaat’ (panim) is het toegewende, de voorzijde, zie H. Simian-Yofre, panim 
in: TWAT 6 (1989), 629-659; ‘zich gelaten’ (panah) is dienovereenkomstig: zich 
voordoen, zich toewenden, zie J. Schreiner, panah, in: TWAT 6 (1989), 617-625.

  7.  H. Simian-Yofre, panim, a.c., 650.
  8.  Ibidem.
  9.  Ibid., 639.
10.  Ibidem.
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mensenhanden gemaakt. Hij leeft in het zingen en zuchten van men-
sen. Zo ging Hij onzienlijk met hen mee in ballingschap. Toen alle 
uiterlijk houvast was weggevallen – tempel, stad, cultus, koningschap 
en vaderland – bleek de naam te wezen in het naakte roepen van de 
ontheemde ballingen.11 

De naam vormt de hartslag van de psalmen. Zij voeren binnen in het 
uitroepen van de naam. Zij helpen zijn werking in het dagelijks leven 
te onderkennen. In hen tekent de naam zich af als een weg. Het begin 
van de weg is het biddend uitroepen van de naam. Biddend schept de 
naam ruimte in de nauwte. Dat gebeurt wanneer het bidden om aan-
wezigheid verkeert in de tedere aanspraak: ‘Ik wees er’. Op dat moment 
herhaalt zich in de bidder wat Mozes mocht ervaren bij het brandende 
braambos (Ex 3,14). Heeft deze genade zich meester gemaakt van een 
mens, dan opent de naam de ruimte van bewaring, hechtheid en be-
vrijding. Hij wordt ervaren als wijdte. In de psalmen wordt dit erkend 
en gevierd.12

In psalm 119 komt de naam 24 keer voor. Bovendien is er twee keer 
uitdrukkelijk sprake van de ‘naam’ (v 55.132). Verder klinkt de naam 
nog vijfmaal mee in ‘er-wezen’ (v 54.56.76.80.173). Wezer is in iedere 
strofe nadrukkelijk aanwezig. Hij deelt zich genadig mee in de wijzing: 
‘Ik gedenk in de nacht jouw naam, Wezer, en bewaak jouw wijzing’ 
(v 55; zie v 132). Hij is bewarend in de schikkingen: ‘Ik voel, Wezer, 
ja, bewaring jouw schikkingen en hechtheid dat Jij mij boog’ (v 75). 
Hij laat zich niet onbetuigd in zijn getuigenissen: ‘Verkleefd ben ik 
met jouw getuigenissen, Wezer, beschaam mij niet’ (v 31). Zijn gunst 
schenkt in de kommernissen leven: ‘Zie, hoe ik mij met jouw kom-
mernissen verknocht, Wezer, laat mij leven als jouw gunst’ (v 159). 
Hij deelt door de geboden zijn hechtheid en nabijheid mee: ‘Na ben 
Jij, Wezer, al jouw geboden zijn hecht’ (v 151). Hij is goed is voor zijn 
knecht door de aanspraak: ‘Goed doe jij met je knecht, Wezer, als jouw 
aanspraak’ (v 65). Hij zegt zijn gunst en bevrijding toe: ‘En laat jouw 
gunst mij overkomen, Wezer, jouw bevrijding als jouw zegging’ (v 41).

11.   Voor de weg van de naam door Israëls geschiedenis, zie K. Waaijman, Betekenis 
van de naam Jahwe, Kampen 1984.

12.   Voor de werking van de naam in de psalmen zie K. Waaijman, Psalmen om het 
uitroepen van de Naam, Kampen 1991.
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De aanwezigheid van Wezer

De acht kernwoorden zijn wijzen van goddelijke aanwezigheid: Jij 
wijst, Jij schikt, Jij gebiedt, Jij spreekt. Daarom is er steeds sprake van 
jóúw wijzing, jóúw aanspraak, jóúw geboden, jóúw schikkingen, jóúw 
kerven. Deze goddelijke betrokkenheid is geen gesloten systeem. Op 
vele manieren geeft Wezer zichzelf in zijn goedheid. 

Leven. Het leven wordt door de Levende zelf (ps 42,3; 84,3) om niet 
geschonken (Gen 2,7). Het is een kostbare gave van God (ps 36,10). 
Leven betekent ademen, bewegen, warm zijn, stromen. Leven staat te-
genover dood (ps 118,17). Wat leeft wil meer dan fysiek vegeteren, het 
wil welvaren, sterk en goed zijn, echt en hecht.13

Deze hang naar waarachtig leven zien we ook in psalm 119. Zestien 
keer is er sprake van ‘leven’, leven dat door de Levende zelf wordt gege-
ven, bewaard en versterkt. Gewonnen uit het stof van de dood (v 25), 
hoopt de knecht te leven in de gunnende liefde van Wezer (v 88.159). 
Alle ordeningen waarop de kernwoorden wijzen, dienen het leven. Om 
deze gave van het leven bidt de psalmist onophoudelijk: ‘Eeuwig vergeet 
ik jouw schikkingen niet, ja, daarin laat Jij mij leven … Wezer, als jouw 
schikking laat mij leven’ (v 93.149; zie v 88.107.154.156.159). In en 
door de kernwoorden stroomt vanuit Wezer leven binnen. Als door een 
deuropening valt het levenslicht in de psalmist en verlicht de knecht tot 
ín zijn bestaan: ‘De opening van jouw aanspraken verlicht … Laat lich-
ten jouw gelaat in jouw knecht en leer mij jouw kerven’ (v 130.135; zie 
v 105).

Bewaring. In het vorige hoofdstuk kwamen we ‘bewaring’ reeds tegen 
in verband met ‘schikkingen’. We zagen toen, dat ‘bewaring’ een sfeer is 
waarin mensen en dingen tot hun recht komen. De waarheid van hun 
wezen komt tot bloei. Wezer vormt de bron van alle bewaring.

In psalm 119 is veertien keer sprake van ‘bewarend’, ‘bewaring’ en 
‘bewaren’. Wezer wil het leven in echtheid bewáren. Hij bewáárt de 
waarheid. Deze waarheid wordt concreet gemaakt in schikkingen. De 
psalmist durft op deze rechtsorde te vertrouwen, omdat Wezer er ga-

13.  H. Ringgren, chajah, in: TWAT 2 (1977), 874-898.
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rant voor staat: ‘Bewarend ben jij, Wezer, en recht zijn jouw schikkin-
gen … Jouw bewaring bewaart eeuwig’ (v 137.142). In tijden van on-
recht zoekt hij bij deze rechtsorde zijn toevlucht: ‘Ten einde zijn mijn 
ogen om jouw bevrijding, om de zegging van jouw bewaring’ (v 123).

Bevrijding. Waarachtig leven wil vrij ademen. Wezer waarborgt vrije 
ademruimte. Dit hoort bij de oorsprong zelf van Israël, toen het bevrijd 
werd uit het knechtshuis van Egypte.14

In psalm 119 is het motief van de bevrijding belangrijk. Negen keer 
klinkt het, en daarbij voegen zich ‘verlossen’ (v 154), ‘redden’ (v 154) 
en ‘verbreden’ (v 32; zie ook v 45.96). De ontmoetingsruimte die door 
de acht betrekkingswoorden wordt uitgespaard, ademt een sfeer van 
breedte en bevrijding: ‘Ik hoop op jouw bevrijding, Wezer, jouw gebo-
den maak ik’ (v 166; zie v 174). Het kan ons bevreemden dat geboden 
bevrijdend werken. Voor de knecht zijn zij de verwijding van het hart: 
‘De weg van jouw geboden doorloop ik, ja, Jij verbreedt mijn hart’ 
(v 34). De gemeenschapsordeningen bevrijden ook uit de benauwing 
van buitenaf: ‘Ten einde is mijn ziel om jouw bevrijding, jouw aan-
spraak wacht ik’ (v 81; zie v 117.123.146.170).

Hechtheid. Het leven verlangt ernaar in waarachtigheid en vrijheid ge-
leefd te worden. Maar daarbij hoopt het op duurzaamheid, trouw en 
betrouwbaarheid. Dit wordt uitgedrukt in het woord ‘hechtheid’, dat 
zowel duidt op bestendigheid als op innerlijke consistentie en duur-
zame samenhang en binding.15

In psalm 119 is ‘hechtheid’ een belangrijke goddelijke eigenschap, 
die achtmaal genoemd wordt. Deze eigenschap draait om vastheid en 
betrouwbaarheid. ‘Al jouw geboden zijn hechtheid. Al jouw geboden 
zijn hecht … Van voren af voel ik aan jouw getuigenissen, ja, eeuwig 
heb jij ze gegrond … Hoofd van jouw aanspraak is hechtheid’ (v 86. 
151-152.160). In het bijzonder de hechtheid van de rechtsorde wordt 
als een waarde beleefd: ‘Jij gebiedt jouw getuigenissen bewaring en ui-
terste hechtheid … Jouw bewaring bewaart eeuwig en jouw wijzing is 
hecht’ (v 138.142; vgl v 75). 

14.  J. Sawyer, jasja‘, in: TWAT 3 (1982), 1035-1059.
15.  A. Jepson, ’aman, in: TWAT 1 (1973), 313-348. 
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Gunst. Het leven dat waarachtig, vrij en in bestendige hechtheid wordt 
geleefd, is een gave, door Wezer om niet aan zijn knecht geschonken. 
Deze gave, waarin Wezer zichzelf schenkt, wordt kernachtig uitgedrukt 
in ‘gunst’ (chesed), dat zevenmaal voorkomt. Gunst is gunnende liefde 
die spontaan opwelt in het hart en overvloedig stroomt, om de ander 
belangeloos ter wille te zijn.16

In psalm 119 staan de kernwoorden in dienst van de gunnende liefde. 
Gunnen drukt overvloed uit, een surplus aan goedheid, goedertieren-
heid. De knecht hoopt op deze goedheid: ‘Zie, hoe ik mij verknocht met 
jouw ordeningen, Wezer, laat mij leven als jouw gunst’ (v 159; zie v 88. 
124.149). De goedheid die ervaren wordt in de gemeenschap met Wezer, 
is opgenomen binnen de goedheid van de schepping: ‘Van jouw gunst, 
Wezer, is het land vervuld, leer mij jouw kerven’ (v 64; vgl ps 33:5). 

Gunst wordt geflankeerd door ‘goedheid’ (v 39.65.66.68.71.72) en 
‘tederheid’ (v 77.156). Gunnende liefde doet deugd en is oneindig zacht. 
Zij laat zich vertederen. De kernwoorden zijn doortrokken van deze gun-
nende vertedering: ‘Jouw tederheden, Wezer, zijn vele, als jouw schik-
king laat mij leven’ (v 156; zie v 77). Als de schikkingen ‘goed’ worden 
genoemd (v 39.65.68), dan zijn daarin alle tonen van gunnen, tederheid 
en genot ingesloten. In situaties van lijden en verdrukking geeft de gunst 
van Wezer troost: ‘Ik gedenk jouw schikking eeuwig, Wezer, en ik ben 
getroost’ (v 52; zie v 76). Vooral in tijden van zwakte kan de hechtheid 
van deze ordeningen troosten: ‘Dit is mijn troost in mijn gebogenheid, 
ja, jouw zegging laat mij leven’ (v 50; zie v 82). In diezelfde sfeer liggen 
waarden als geborgenheid, nabijheid en hulp: ‘Na ben Jij, Wezer, en al 
jouw geboden zijn hecht’ (v 151; zie v 114.122. 173.175).

Bij dit alles moeten we bedenken, dat ‘gunst’ om niet geschonken 
wordt. Zij is genade: ‘Begenadig mij met jouw wijzing … Ik vermurw 
jouw gelaat met al mijn hart, begenadig mij als jouw zegging … Gelaat 
je naar mij en begenadig mij, als schikking voor wie zich verknochten 
met jouw naam’ (v 29.58.132).

Leren

Wezer komt in psalm 119 naar voren als leraar. Herhaaldelijk bidt 

16.  H. Zobel, chesed, in: TWAT 3 (1982), 48-71.
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de psalmist: ‘Leer mij jouw kerven’ (v 12.26.64.68.124.135; zie ook 
v 171). De knecht verwacht dat Wezer hem vertrouwd maakt met de 
grensgebieden van het leven. Hij is het die de knecht kan helpen de 
speelruimte die zich binnen die grenzen opent, te benutten. Wezer is 
leraar. Maar wat leert de leerling en hoe?

‘Leren’ (lamad) gaat veel verder dan informatie opnemen, het is: zich 
iets toe-eigenen, zich er vertrouwd mee maken, niet alleen cognitief, 
maar ook ervaringsmatig.17 De ervaringsmatige toe-eigening gaat met 
gewenning en tucht gepaard, maar is daar niet op gericht. Het gaat om 
inzicht en besef.

Met name vier tradities waren geïnteresseerd in ‘leren’. Van oudsher 
de ouders en de wijsheidsleraren. Hun leerschool is een bescherming 
tegen de ondermijning door kwaadwilligen (Spr 5,13). Vervolgens de 
profetenkringen, die hun leerlingen leerden zich het goede en de ge-
rechtigheid eigen te maken (Jes 1,7; 26,9-10). Verder uiteraard de Deu-
teronomische Hervorming, die veel belang hechtte aan een leerschool, 
waarin de leerling de rechtsorde van Wezer leerde (Deut 4,1.5.10.14 
enz.), dit niet alleen met het oog op de praktijk (Deut 5,1), maar bo-
venal om te komen tot ontzag (Deut 4,10). Ten slotte is er de interesse 
in het cultisch-ritueel leren van liederen, met het oog op innerlijke 
kracht en oriëntatie (zie Deut 31,19.22; 1 Kron 25,7; Job 9,19). Het 
is dan ook niet vreemd dat bijna een derde van alle vindplaatsen van 
‘leren’ (94x) in de psalmen wordt aangetroffen (27x).

De eigenlijke leraar in al deze leerprocessen is Wezer: ‘De overheer-
sende gedachte is dat God de werkelijke leraar is. In de oude tijden werd 
Hij als leraar van alle bijzondere bekwaamheden beschouwd. Mettertijd 
verschoof het accent ernaar, dat God de leraar van de tora en van alle re-
gels voor het ethische en cultische leven was. Van Hem kwam alle leren 
bij deze levensvragen. Dit betekende ook dat Hij de leraar van alle wijs-
heid was, de enige die dit inzicht in de hemelse geheimen kon bemid-
delen. Wie een limmoed jhwh (leerling van Jahweh, kw) was, was door 
de Allerhoogste onderwezen en kon dan ook anderen onderwijzen.’18

Psalm 119 past in dit beeld. Alle genoemde tradities resoneren, hoe 
licht ook, mee. De wijsheidstraditie: ‘Goed smaken en voelen leer 
mij’ (v 66). Profetische aandacht voor gerechtigheid (v 7). Cultische 

17.  A. Kapelrud, lamad, in: TWAT 4 (1984), 576-582.
18.  Ibid., 582.
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tonen: ‘Mijn lippen kwelmen van het vieren, ja, Jij leert mij jouw 
kerven’ (v 171; zie ook v 12). En natuurlijk de Deuteronom(ist)ische 
traditie met haar aandacht voor het ijverig zich eigen maken van de 
‘schikkingen’ (v 108) en ‘kerven’ (v 12.26.64.68.71.124.135.171).

In psalm 119 komt heel de reikwijdte van het ‘leren’ ter sprake: aan 
het ene uiterste het leren als het zich reciterend eigen maken van de 
schikkingen (v 108) en aan de andere kant het leren dat van binnen-
uit zucht (v 99) en waarbij het gelaat van Wezer oplicht in de knecht 
(v 135). De knecht maakt zich van harte de door Wezer omgrensde 
ruimte eigen, door deze te verwezenlijken in zijn levensloop (v 26). 
Kernwaarden zijn de bewarende schikkingen (v 7.108). Wezenlijk is 
dat Wezer zelf meer en meer de leraar wordt (v 12.26.64). Dat is het 
waarop de psalmist zich biddend richt. In dit bidden groeit de ver-
knochtheid met Wezer zozeer, dat de wijzing begint te zuchten in het 
hart van de knecht. Precies dat maakt het verschil met zijn leraren 
(v 99). Nu Wezer zijn leraar is, is hij aan hen ontgroeid.

De knecht van Wezer

Vanaf de derde strofe duidt de psalmist zichzelf aan als ‘jouw knecht’. 
Een knecht is iemand die ondergeschikt is aan een ander: zijn mees-
ter, zijn heer, zijn koning.19 Binnen deze verhoudingen functioneert 
de zelfaanduiding ‘jouw knecht’ vaak als pleitgrond, om de beden en 
vragen aan de hogergeplaatste kracht bij te zetten (zie bijvoorbeeld 
1 Sam 12,19; 20,8; 22,15 enz.). De titel ‘knecht’ in relatie tot Wezer is 
niet voorbehouden aan één bepaalde persoon of groep. De aartsvaders 
waren knecht van God (Gen 26,24; Ex 32,13); Mozes was bij uitstek 
zijn knecht (Joz 1,7); maar ook David (1 Kon 11,13) en de profeten 
waren knecht van God (1 Kon 18,36). En niet te vergeten de levieten 
die dienst deden in het huis van Wezer (ps 134,1). Ook zij gebruiken 
steeds weer de titel ‘knecht’ als pleitgrond (zie bv Num 11,11).

In psalm 119 komt ‘jouw knecht’ veertien keer voor (27x in het Psal-
ter). Deze knecht past in het algemene beeld, maar legt eigen accenten. 
Voorop staat het meesterschap van Wezer. Wezer is ‘goed’ voor zijn 
knecht en gunt hem alle goeds. Dát precies is het wezen van zijn aan-

19.  H. Ringgren e.a., ‘ebed, in: TWAT 5 (1986), 982-1012.
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spraak en zegging (v 65.76). Deze meester is een leraar die onderricht 
geeft, aanvoelen schenkt en tot besef brengt (v 124-125). De knecht 
doet een beroep op Wezer zijn meesterschap trouw te blijven en zijn 
woord gestand te doen – dat er trouwens op gericht is de knecht tot 
schroomvol ontzag te brengen (v 38.49). Alle beden van de knecht zijn 
gericht op de trouw van de Heer. Hij smeekt om trouwe bijstand (v 38), 
gunnende liefde (v 76.124) en redding uit de nood (v 17.84.122.176). 
De wending ‘jouw knecht’ functioneert daarbij als een pleitgrond die 
Wezer wil vermurwen. De knecht geeft uiterst behoedzaam vorm aan 
zijn knechtschap in zijn leven – dat door Wezer uit de dood is gered 
– door de aanspraak van Wezer te bewaken (v 17). Hij leeft in de be-
trekkingsruimte die door de ‘kerven’ van Wezer wordt uitgespaard, wat 
anderen daar ook over zeggen, al zijn zij hooggeplaatsten (v 23). Tegen 
de druk van buitenaf in weet hij zich intiem verbonden met Wezer, die 
zuiver en alleen spreekt van gunnende liefde (v 140). Wezer ‘kerft’ deze 
genade diep in de ziel van zijn knecht.

We kunnen zonder meer stellen dat ‘jouw knecht’ de identiteit van 
het ik bepaalt. Wezer, de leermeester van de knecht, tekent zich af in 
het wezen van zijn knecht. Hij maakt ‘de’ knecht tot ‘jouw’ knecht. De 
knecht heeft geen ander ‘ik’ dan ‘ik leef uit Jou’, wat treffend ligt uitge-
drukt in dit vers: ‘Van jou ben ik, bevrijd mij’ (v 94). Alsof de knecht 
bevrijd moet worden van ieder zelf-beeld, dat hem ketent aan zichzelf. 
In dit opzicht lijkt de knecht op die andere knecht, die, door Wezer 
bevrijd uit de dood, van zichzelf getuigt: ‘Ach Wezer, ik ben toch jouw 
knecht, ik jouw knecht, de zoon van jouw maarte. Jij opende mijn 
boeien’ (ps 116,16). Ook hier een knecht, die, bevrijd van iedere illusie 
– ‘Alle aardeling liegt’ (ps 116,11) – zijn ‘ik’ verstaat als toewijding aan 
Wezer: ‘Ach, Wezer, ik ben toch jouw knecht, ik jouw knecht.’ 

Nu wij enig inzicht hebben gekregen in de identiteit van ‘jouw 
knecht’ – wie hij wezenlijk is – kijken wij naar zijn gestalte en zijn hou-
ding. Zijn gestalte spreekt uit de wijze waarop de knecht naar lichaam 
en ziel wordt getekend. Zijn houding komt in beeld, wanneer wij letten 
op de werkwoorden die zijn gedrag en zijn handelen typeren.

De gestalte van de knecht

Wanneer we kijken naar de gestalte van de knecht, zoals deze in psalm 
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119 wordt getekend, springen hart en ziel (samen 23 keer) het meest 
in het oog. Daarna komt het gebied rond de mond (samen 12 keer). 
Vervolgens zijn er de ogen (zesmaal), de voeten (vijfmaal) en de palmen 
(tweemaal). De oren ontbreken, waarover straks.

Hart. Het hart vormt de kern van alle lagen van het menselijk bestaan: 
zijn lijfelijkheid, zijn gevoel, zijn denken en willen.20 Deze kern uit 
zich in alles, maar onttrekt zich aan de directe waarneming: ‘Het bin-
nenste van een man, zijn hart is diep’ (ps 64,7). Wij kunnen onze die-
pere motieven verbergen. Deze verheimelijking betreft ons handelen en 
spreken. We kunnen er niet van op aan dat binnen en buiten één zijn. 
Vandaar de nadruk op de zuivering van het hart (vgl v 9).21 De enige 
die deze loutering verantwoord voltrekken kan, is Wezer: ‘De smelt-
kroes is voor het zilver en de oven voor het goud, maar Wezer toetst 
het hart’ (Spr 17,3). Hij smelt mijn kern uit mijn spreken en doen uit 
(ps 26,2; 17,3). Wie uitgesmolten is, is gaaf (Jes 18,5). 

Dit is ook het beeld dat naar voren komt in psalm 119. Vijftien keer 
is er sprake van het ‘hart’. Alles is erop gericht, dat dit hart ‘gaaf ’ zal 
wezen (v 80). De toewijding aan Wezer vraagt om een nadering met 
‘alle hart’: vragen met ‘alle hart’ (v 2.10), vermurwen met ‘alle hart’ 
(v 145). Alles wordt één in deze nadering. Alles in mij ‘neigt’ zich naar 
de Ene (v 36.112): ‘Ik erken Jou oprecht van hart, wijl ik de schik-
kingen van jouw bewaring leer’ (v 7). Deze transparante toewijding, 
die steeds gaver wordt, creëert tegelijk een openheid in het hart, een 
‘breedte’ (v 32), waar de zegging van Wezer wordt ‘gekoesterd’ (v 11), 
zijn wijzing wordt ‘behoed’ en ‘bewaakt’ (v 34.69), waar zijn getui-
genissen in vreugde worden genoten (v 111). Overgave en openheid 
vinden hun bron in de diepe eerbied voor Wezer, die de plompheid 
van het hart (v 70) doorbreekt: ‘Van jouw aanspraken beeft mijn hart’ 
(v 161; zie ook v 120).

Ziel. De ziel is even diep en ondoorgrondelijk als het hart en haar be-
wegingen zijn even onnavolgbaar. Ook zij is een innerlijke ruimte die 
zich openen kan en sluiten. Maar meer dan het hart is zij gevoelig en 
gehecht aan het leven, verlangend naar liefde en overgave, onderhevig 

20.  H. Fabry, leb, in: TWAT 4 (1984), 413-451.
21.  Zie M. Sæbø, tsaraf, in: TWAT 6 (1989), 1133-1138.
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aan stemmingen. Zij kan uit zichzelf treden en instaan voor de ander.22

In psalm 119 komen we de ‘ziel’ achtmaal tegen. Zij laat zich zien 
van haar meest gevoelige kant: haar grenzen aan de dood en haar hang 
naar het leven. Daarom verbindt zij zich met de levensader van de wij-
zing (v 109). De dood vervult haar met verdriet. Alles bidt in haar: 
‘Doe mij opstaan als jouw aanspraak’ (v 28). Het doorleven van de 
betrekking met Wezer is haar leven en haar zang. Hij is haar geboorte-
hulp: ‘Leve mijn ziel, zij viere Jou, jouw schikking helpe mij’ (v 175). 
De ziel ziet uit naar deze schikking (v 20). Zij wordt door dit verlangen 
verteerd en is aan het einde van haar krachten (v 81). Want zij weet dat 
zij met al haar verlangen het leven niet af kan dwingen. Maar dit doet 
het verlangen enkel groeien. De ziel gaat beseffen dat het leven waarom 
zij bidt en dat zij hoopt te vieren, niet in het verlengde van haar verlan-
gens ligt. De wegen van Wezer zijn niet onze wegen: ‘Zonderbaar zijn 
jouw getuigenissen, daarom behoedt mijn ziel ze’ (v 129). Ten slotte is 
zij bereid zichzelf uit handen te geven (v 109).

Mond. De mond (peh) is een opening die buiten met binnen en binnen 
met buiten verbindt: de mond van een bron (Gen 29,2), de mond van 
een holte (Joz 10,18), de mond van een kleed (ps 133,2). Gewoonlijk 
betekent ‘mond’ in engere zin de opening in het gelaat van mensen en 
dieren. De belangrijkste functies van de menselijke mond zijn: eten en 
drinken (ps 78,30; Spr 19,24), communicatie (ps 19,15; Pred 10,12) 
en affectief contact (Hoogl 1,2).23

In psalm 119 komen we de ‘mond’ zevenmaal tegen, waarbij de ‘lip-
pen’ (v 13-17), de ‘tong’ (v 172), het ‘gehemelte’ (v 103) en de ‘stem’ 
(v 149) zich voegen. Ook hier zien we de drie genoemde functies terug: 
het spreken van de mond (in letterlijke zin), het eten en het affectieve 
contact met de mond (in overdrachtelijke zin).

Wat betreft de mond als spraakorgaan: hiemee wordt een belangrijk 
ervaringsveld aangeduid, dat zich wijd vertakt in psalm 119. De knecht 
roept (v 145.146), vergenadigt (v 170), viert (v 164.171.175), erkent 
(v 7) en deunt (v 54). Hij spreekt (v 42.43), zegt (v 82) en vertelt. 
Intiem verbonden met de adem, de keel en de stem is het ‘verzuchten’ 

22.   Voor deze veelzijdige en beweeglijke ziel zie K. Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, 
grondslagen, methoden, o.c., 433-444.

23.  F. García López, peh, in: TWAT 6 (1989), 522-538.
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(v 15.23.27.48.78.97.99.148): een diep doorleefd innerlijk zich bezin-
nen, dat zich wil uiten.24 Al deze uitingsvormen, die door de ‘mond’ 
naar buiten komen, concentreren zich rond het verzuchten, murmelen, 
spreken en reciteren van de kernwoorden: de aanspraak, de zegging, 
de wijzing van Wezer. De knecht ziet het zorgvuldig zeggen van deze 
woorden (v 72) als een edelmoedige offergave: ‘De edelheden van mijn 
mond belief toch, Wezer’ (v 108). Zo diepgaand verenigt de knecht 
zich met de spraak van Wezer, dat zijn lippen als vanzelf bruisen van 
deze zegging: ‘Mijn lippen kwelmen van viering, ja, Jij leert mij jouw 
kerven’ (v 171). De tong geeft buigzaam mee met de zegging van We-
zer: ‘Mijn tong buige zich naar jouw zegging’ (v 172). Het verlangen, 
dat hoopt te leven in de schikking van Wezer, roept met luide stem om 
gehoord te worden (v 149; zie v 145-146).

De mond als orgaan voor eten en drinken werkt van buiten naar 
binnen. Dit register wordt in psalm 119 bespeeld, waar de knecht uit-
roept: ‘Ik sper mijn mond en hijg, ja, jouw geboden behoef ik’ (v 131). 
De psalmist voelt zichzelf als een jong vogeltje, dat zijn bekje wijd open 
spert om het voedsel te ontvangen dat de ouden naar het nest brengen. 
Zijn lijfje hunkert (hijgt), omdat het verlangen zich onweerstaanbaar 
doet gelden. Ook vergelijkt de knecht zich met een roofdier dat zijn 
prooi in zijn ‘mond’ heeft en deze niet kwijt wil raken (v 43). De mond 
is in beide beelden de opening die toegang geeft tot de ‘ziel’, de behoef-
tige holte van de maag (Jes 29,8) die hongert (Spr 10,3) en dorst (Jes 
32,6), roepend om gevuld te worden, in het geval van psalm 119 met 
de kernwoorden, dat wil zeggen: met de zelfmededeling van Wezer.

Het affectieve niveau komt tot uitdrukking in dit vers: ‘Hoe streelt 
jouw zegging mijn gehemelte, meer dan honing mijn mond’ (v 103). 
Het gaat hier om zoiets als een kus: ‘een bijzondere vorm van com-
municatie, de overdracht van een gevoel. Ofschoon de kus met het 
uitwendige orgaan van de mond wordt gegeven, vertegenwoordigt hij 
de taal van het hart, van de liefde’ (vgl Job 31,27; Hoogl 1,2).25 Zo is 
het ook met de zoete streling van het gehemelte bij het proeven van de 
wijzing. Zij reikt verder dan het gevoelsmatig tot zich nemen van de 
wijzing. Want de wijze waarop Wezer zich schenkt, is precies de wijze 
waarop de knecht Hem ontvangt. Er is sprake van een dialogische een-

24.  J. Hausman, siach, in: TWAT 7 (1993), 757-761.
25.  F. García López, peh, a.c., 525-526.
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heid, die in de psalm aldus wordt verwoord: ‘Met mijn lippen vertel 
ik alle schikkingen van jouw mond’ (v 13). Mijn lippen en zijn mond 
zijn dialogisch één, wanneer ik de schikkingen van zijn mond vertel 
(een prachtig mystiek chiasme). Diezelfde intimiteit wordt ook aldus 
uitgedrukt: ‘Goed voor mij de wijzing van jouw mond’ (v 72). Hier 
wordt ‘goed voor mij’ genoemd het goede dat uit de mond van Wezer 
komt: ‘de wijzing van jouw mond’ (vgl ook v 88). We zagen reeds hoe 
de lering van Wezer een bron wordt in de knecht (v 171), zodat de tong 
zich als het ware van binnenuit buigt naar wat Wezer te zeggen geeft 
(v 172). 

Ogen. Het kijken en de ogen spelen in de eerste drie strofen een belang-
rijke rol. Dit kijken van de ogen is geen kille registratie maar een spi-
ritueel proces, wat blijkt als we de drie kijk-verzen onder elkaar zetten.

Dan schaam ik mij niet, als ik kijk
naar al jouw geboden (v 6).
In jouw kommernissen zucht ik,
en ik kijk in jouw paden (v 15).
Ontbloot mijn ogen, en ik kijk
naar de zonderheden van jouw wijzing (v 18).

De ogen gaan pas open wanneer Wezer zelf de schellen ervan verwij-
dert. Dan kijk ik echt. Sprekend is hier het enjambement: ‘Ontbloot 
mijn ogen, en ik kijk …’ Het kijken zelf staat hier in het centrum, niet 
het object ervan. Dat komt pas na een korte pauze. Nu mij de schel-
len van de ogen zijn gevallen, sta ik oog in oog met de andersheid van 
Wezer en zijn wijzing. Nu mijn ogen door Hem zijn ontbloot, schaam 
ik mij niet meer wanneer ik oog in oog sta met al zijn geboden (v 6). 
Het zucht in mij, ik kan het niet zeggen, want ik ben geraakt door de 
kommernissen van Wezer en zie met ontblote ogen de paden waarlangs 
Hij mij leidt en tegemoet komt (v 15).

Dit spirituele proces betekent dat mijn eigen ogen – het van mij uit 
kijken – niet langer zien. Mijn kijken heeft zichzelf uit handen gegeven 
– om gezien te zijn.
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Ten einde zijn mijn ogen om jouw zegging,
ze zeggen: ‘Wanneer troost Jij mij’ (v 82).
Mijn ogen zijn ten einde om jouw bevrijding,
om de zegging van jouw bewaring (v 123).

De zegging van Wezer, de bevrijdende zegging van zijn bewaring, kan 
pas door mij worden gezien wanneer mijn zien (van mij uit zien) ten 
einde is gekomen en ik nog slechts verteer van verlangen naar We-
zer, naar zijn troostende nabijheid, zonder die af te dwingen: ‘Wan-
neer troost Jij mij?’ (v 82). Nu Wezer zich niet meer voor mij verbergt 
(v 19), maar mij troostend nabij is (van Hem uit), word ik vanzelf 
naar hem toe getrokken. Mijn ogen worden weggetrokken van het zien 
naar waan (v 37; zie ook v 158). Ze vervloeien als het ware van ver-
driet (v 136), om ‘eindelijk’ te zien zoals zij zijn gezien door Wezer 
(v 153.159). Wie leeft in de ogen van Wezer, ademt vrij en kijkt onbe-
vangen uit zijn ogen. Ditzelfde spirituele proces van dialogische verin-
nerlijking wordt door de knecht verteld in termen van ‘licht’ en ‘lamp’.

Een lamp voor mijn voet is jouw aanspraak
en een licht op mijn baan (v 105).
De opening van jouw aanspraken verlicht,
laat verlokbaren merken (v 130).
Laat lichten jouw gelaat in jouw knecht
en leer mij jouw kerven (v 135).

Aanvankelijk is de aanspraak als het ware uitwendig: een lamp dáár 
voor mijn voet, een licht dat dáár vóór mij schijnt. Maar er gebeurt 
iets belangrijks, wanneer de aanspraken van Wezer, die de tent vormen 
waarin ik verblijf, zich openen en hun licht mijn tent binnen valt. Nu 
is de aanspraak een innerlijk licht geworden. Nog innerlijker is het licht 
van Wezer geworden, wanneer het ‘in jouw knecht’ licht als het gelaat 
dat zich liefdevol aan mij heeft geschonken en als het ware mijn inner-
lijke leraar is geworden. Deze verlichting gaat gepaard met een proces 
van vernieting: ‘Ten einde zijn mijn ogen … mijn ogen zijn ten einde’ 
(v 82.123). In de beeldtaal van het licht betekent dit dat de ogen het 
donker van de nacht in moeten, waar ieder houvast ontbreekt.
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Vóór ben ik de schemer en kreun,
jouw aanspraken wacht ik (v 147).
Vóór zijn mijn ogen de waken
om jouw zegging te verzuchten (v 148).

Het zuchten en kreunen gebeurt in het donkerst van de nacht, vóór 
het eerste schemeren van het licht het nachtelijk duister breekt, vóór 
de laatste nachtwaken hun plaats innemen. De ogen waken en wach-
ten – zonder enig houvast, want er is alleen maar nacht. Maar in dit 
nachtelijk duister kreunt en zucht het in de knecht om Wezer zelf. Dit 
nachtelijk wachten is de wijze waarop de aanspraken en de zegging van 
Wezer oplichten in de knecht.

Het is opvallend dat wel de ogen, het kijken en het zien in psalm 119 
ter sprake komen, maar niet de oren, het horen en het luisteren. Dit 
bevreemdt des te meer, daar het in deze psalm om verbale categorieën 
(aanspraak, zegging, getuigenis) gaat. Twee redenen kunnen verklaren 
waarom de knecht wel ‘ogen’ heeft, maar geen ‘oren’. De eerste reden 
kan zijn: de alfabetische opzet van de psalm is, zoals we in hoofdstuk 
1 gezien hebben, vooral een optisch fenomeen, dat een beroep doet op 
de ogen. De tweede reden kan zijn: het bewaken en behoeden van de 
wijzing wordt in belangrijke mate bepaald, zo zullen we straks zien, 
door omzichtig toezien.

Voeten. Na het innerlijk van de knecht (hart en ziel) en de twee organen 
die zijn gezicht markeren (mond en ogen), komen wij nu toe aan zijn 
handen en voeten. Eerst zijn voeten. De voeten zijn de ledematen die 
het lichaam dragen (waarop wij staan) en waarmee wij ons bewegen 
(komen en gaan). Soms werken wij ermee, bijvoorbeeld bij het druiven 
treden. Soms heersen wij ermee: wij lopen iemand onder de voet. De 
voeten brengen ons in contact met het stof en moeten dan worden 
gereinigd. Hoe stevig de voeten ook zijn, zij staan voortdurend bloot 
aan gevaar: wankelen en struikelen, wegzakken in moerasgrond of in 
een kuil lopen.26

In psalm 119 zijn de voeten (v 59.101.105), de stappen (v 133) en 
de hielen (v 33.112) hecht verbonden met het gaan van de weg, een 

26.  F. Stendebach, regel, in: TWAT 7 (1993), 330-345.

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   115 30-05-12   12:23



116  zeven leesaanwijzingen

motief dat wijd vertakt is in de psalm via een uitgebreid netwerk: weg, 
pad, baan, gaan, lopen, komen, haasten, keren, naderen, welvaren, 
volgen, zwerven, dolen enzovoort. Tegen deze achtergrond is het op-
merkelijk dat de ‘voeten’ slechts driemaal voorkomen. Op het bredere 
betekenisveld komen we terug in hoofdstuk 7, wanneer we de eerste 
woorden van de psalm bespreken. 

Hoe weinig de voeten (v 59.101.105) ook voorkomen in de psalm, 
ze brengen helder in beeld hoe het betreffende betekenisveld zich in 
deze ledematen profileert. Twee tendensen komen naar voren: een af-
werende (apotropeïsche) tendens en een oriënterende (offensieve) ten-
dens.

De afwerende en beschermende houding wordt aldus verwoord: 
‘Voor alle kwaad pad omhein ik mijn voet om jouw aanspraak te be-
waken’ (v 101). De weg ten kwade ligt bij iedere stap die wij zetten, op 
de loer, want steeds weer staan we op een tweesprong: kies ik de weg 
die het leven brengt of de weg die de dood in loopt (Deut 11,26-28). 
Om de aanspraak van Wezer te beschermen en haar zo zuiver mogelijk 
te ontvangen bewaakt de knecht haar met een omheining, zodat het 
kwaad de levensweg niet kan aantasten en ondermijnen. Een ander 
aspect van de defensieve houding is: de voeten ervoor behoeden, dat zij 
onderuit gaan. Daarom bidt de psalmist: ‘Vestig mijn stappen in jouw 
zegging en laat alle zwelligheid mij niet bestieren’ (v 133). Het ‘vesti-
gen’ van de schreden betreft het verstevigen van de voeten, zodat ze niet 
wankelen, maar ook het hecht maken van de weg, waarom de eerste 
bede van de psalm smeekt: ‘Ach, waren mijn wegen vast te bewaken 
jouw kerven’ (v 5). Hoe dan ook, de knecht hoopt, dat zijn schreden zo 
hecht zijn, dat hij door geen enkele vorm van ‘zwelligheid’ (brutaliteit, 
onrecht, smerigheid) onder de voet wordt gelopen.

Tegenover deze afwerende (apotropeïsche) functie staat de oriënte-
rende houding: ‘Ik raam mijn wegen en keer mijn voeten naar jouw 
getuigenissen’ (v 59). De knecht gaat planmatig om met zijn levens-
weg: hij keert zijn voeten zorgvuldig in de richting van Wezer en volgt 
alle tekenen, waarin Wezer getuigenis aflegt van zijn aanwezigheid. Zij 
zijn als een lamp voor de ‘voeten’ van de knecht, een licht op zijn baan 
(v 105). Op deze wijze gaat de knecht stap voor stap de weg van Wezer, 
hij zit deze weg op de hielen: ‘Wijs mij, Wezer, de weg van jouw kerven 
en ik behoed hem op de hielen’ (v 33). De levensweg, die zich stap voor 
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stap in de schreden van de knecht verwerkelijkt, is niet de weg naar het 
leven, maar de weg van het leven zelf: ‘Beweeg mij in de baan van jouw 
geboden … in jouw weg laat mij leven’ (v 35.37). Het loon van de weg 
zit hem op de hielen, omdat hij de weg van Wezer op de hielen zit. Heel 
zijn hart wil de knecht hierop richten: ‘Ik neig mijn hart jouw kerven 
te maken, eeuwig op de hielen’ (v 112).

Palmen. In onderscheid met de ‘hand’ (jad), die duidt op kracht, ver-
wijst de ‘palm’ (kap) meer naar ‘de opengevouwen hand, die bereid 
is iets te ontvangen’.27 In de holte wordt olie (vgl Lev 14,15) of meel 
(Num 5,18) gegoten. Met open handen wordt gebeden (Ex 9,29). Het 
is begrijpelijk dat een schaal een ‘handpalm’ wordt genoemd (Ex 25,29; 
Num 7,14.84.86).

In psalm 119 komt ‘de hand’ tweemaal voor, beide keren is het de 
hand van Wezer: de handen van Wezer scheppen de knecht en geven 
hem vastheid (v 73); de hand van Wezer verleent de knecht bijstand 
(v 173). Ook ‘de palm’ komt tweemaal voor. Beide keren de handpalm 
van de knecht (v 48.109). Het eerste vers waarin de palmen genoemd 
worden, roept een liturgische sfeer op: ‘En ik hef mijn palmen naar 
jouw geboden’ (v 48a). Gewoonlijk worden de handen immers geheven 
naar Wezer in zijn heiligdom (ps 63,3; 134,2; 141,7; vgl 28,2). Hier 
geldt de aanbidding de ‘geboden’ en Degene die ‘gebiedt’. Deze ere-
dienst van de ontvankelijke palmen wordt aan twee kanten geflankeerd 
door een liefdesverklaring: ‘waarmee ik mij verknocht’ (v 47b en 48b), 
en daar weer omheen: ‘En ik verlustig mij in jouw geboden … en ik 
verzucht jouw kerven’ (v 47a.48a.48c). 

De palmen zijn niet alleen opengevouwen als een schaal om de ge-
nade van de geboden te ontvangen (v 48), ze zijn ook opengevouwen 
om het leven aan te bieden aan de Schepper, want dat is waarschijn-
lijk de betekenis van de wending: ‘Mijn ziel is gestaag op mijn palm’ 
(v 109a). De meeste exegeten verstaan deze wending als volgt: ‘Mijn 
leven is voordurend in gevaar.’28 Het gaat hier echter niet zozeer om 
gevaar alswel om iemand die zijn leven waagt (Richt 12,3; 1 Sam 19,5; 
29,21). Hiermee loopt hij een zeker gevaar. Dit gevaar is echter slechts 

27.  P. Ackroyd, jad, in: TWAT 3 (1982), 430-433.
28.   Zie bijvoorbeeld HALAT I, Leiden-Boston 2004, 468; F. Hossfeld & E. Zenger, 

Psalmen 101-150, Freiburg etc. 2008, 349.
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een (mogelijk) gevolg van het wagen. De essentie is dat de knecht zijn 
ziel veil heeft en zich blootstelt. Hij is bereid zichzelf prijs te geven.29 
Verstaat men de wending zo, dan sluit het vers naadloos aan bij het vers 
dat eraan voorafgaat.

De edelheden van mijn mond belief toch, Wezer,
jouw schikkingen leer mij (v 108).
Mijn ziel is gestaag op mijn palm,
jouw wijzing vergeet ik niet (v 109).

De knecht vraagt aan Wezer behagen te scheppen in de vrijwillige offer-
gave van zijn mond (Hos 14,3; ps 50,14.23; 141,2), die dag en nacht 
de woorden van de wijzing murmert en zo de schikkingen van Wezer 
onderwezen krijgt. Parallel aan deze vrijwillige offergave staat het ge-
baar van de opengevouwen hand, waarop de knecht zijn ziel aanbiedt 
aan zijn Meester.30 

Bewaken

De lichamelijke gestalte van de knecht is gegrond in zijn identiteit: de 
toewijding aan Wezer, zijn Meester. Tegelijk is zijn gestalte verweven met 
zijn handelen, zijn gedrag en zijn houding: gaan, vragen, wrochten, kij-
ken, erkennen, leren, louteren enzovoort. Onder al deze werkwoorden 
is er één sleutelwerkwoord: ‘bewaken’ (sjamar),31 dat 21 keer voorkomt, 
even vaak als de acht kernwoorden, even vaak ook als de godsnaam Wezer. 
‘Bewaken’ kan deze sleutelrol onder de werkwoorden vervullen, omdat 
het een veelzijdig betekenisveld bestrijkt, dat bovendien nauw aansluit 
bij de lichamelijke gestalte van de knecht. De betekenisrijkdom van dit 
woord komen we op het spoor, wanneer we afgaan op de grondbetekenis 
(beveiligen, beschermen), maar ook letten op de synoniemen (behoeden, 
gedenken, niet vergeten) en op de meest opvallende vaste verbindingen 
(maken, gaan, spreken, de liturgie en de acht kernwoorden).

29.   Zie voor dit soort betekenisnuancen (bereid zijn ziel te geven bij het eerste teken, 
bereid zijn leven te wagen op ieder moment) L. Jacquet, Les psaumes et le coeur de 
l’homme III. Psaumes 101-150, Gembloux 1979, 372.

30.  Zie voor deze lezing G. Ravasi, Il libro dei Salmi III, Bologna 19915, 483-484.
31.  F. García López, sjamar, in: TWAT 8 (1995), 280-306. 
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Beveiligen en beschermen. De grondbetekenis van ‘bewaken’ draait rond 
het spanningsveld veilig-onveilig.32 Wat kwetsbaar is en bedreigd wordt, 
vraagt erom beschermd en beschut te worden. Landbouwers bewaren 
de oogst in tijden van schaarste en hongersnood (Gen 41,35). Rand-
nomaden behoeden hun kleinvee dat blootgesteld is aan roof (Gen 
30,31). Priesters beschermen het heiligdom voor profanisering (Num 
3,9). Koningen beveiligen hun paleis tegen diefstal (2 Sam 15,16). 
Mensen bewaken wat kostbaar, kwetsbaar en bedreigd is: eigendom, 
lichamelijke integriteit, steden en huizen.33 Wat geldt voor kostbaarhe-
den die ieder persoonlijk aangaan, geldt ook voor gemeenschapsgoede-
ren: verplichtingen (Gen 17,9-10) en rituelen (Ex 12,17). 

In psalm 119 sparen de kernwoorden en de daarin aangeduide ont-
moetingswerkelijkheid een veilige ruimte uit: een thuis (v 10), waar de 
knecht beschermd wordt door het gastrecht (v 19.54) of, nog veiliger, 
waar hij kind aan huis is als op het vaderlijk erf (v 57). De geboden en 
kerven vormen een onzichtbaar schild om hem heen, waar hij geborgen 
is (v 114). Hij voelt zich ‘veilig in jouw aanspraak’ (v 42). Machtheb-
bers (v 23.46.80.161) zijn niet in staat zijn ‘breedte’ (v 32.96) te benau-
wen (v 6) of in te snoeren (v 61), hoe fel zij ook tekeer gaan (v 69). Vol 
vertrouwen bidt hij: ‘Borg jouw knecht ten goede, dat ziedenden mij 
niet berooien’ (v 122). De beveiligde betrekkingsruimte ontplooit haar 
beschermende werking, wanneer de knecht van zijn kant deze ruimte 
beschermt. 

Voor alle kwaad pad omhein ik mijn voet
om jouw aanspraak te bewaken (v 101).

De psalmist omgeeft zijn stappen met een beschuttende omheining, 
om op deze wijze de betrekking die gestalte krijgt in ‘jouw aanspraak’, 
te beschermen. Deze kan vervolgens haar behoedende werking uitoefe-
nen, die de omheining van zijn voeten vormt. De schikkingen zullen de 
knecht van Wezer ‘bewaren’ (zie v 137-144), wanneer deze zich ermee 
verknocht (v 140) en er opmerkzaam uit leeft (v 144). Deze omvor-
ming werkt alleen, wanneer de knecht zich niet isoleert van de gemeen-
schap die hem draagt en omgeeft: ‘Ik ben een gezworene van alwie 

32.  Ibid., 286.
33.  Voor meer voorbeelden zie ibid., 288-289.
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Jou schromen, jouw kommernissen bewaken’ (v 63). De gemeenschap 
schept een sfeer van eerbied en saamhorigheid die beschermt tegen het 
ziedende onrecht. Zo grijpen de persoonlijke omvorming (de omhei-
ning van de voeten), gemeenschapstrouw (schroomvol behoeden), het 
bewaken van de betrekkingsruimte (de aanspraak en de kommernissen 
bewaken) en de veiligheid (berging en schild) in elkaar. 

Behoeden. Het synoniem dat het dichtst bij ‘bewaken’ (sjamar) komt, 
is ‘behoeden’ (natsar).34 De grondbetekenis van ‘behoeden’ is toezien.35 
Vandaar betekent ‘behoeden’: op grond van nauwkeurige waarneming 
(toezien, achtslaan, opmerken, kijken) iemand beschermen, vanuit een 
intense betrokkenheid.36 

‘Bewaken’ en ‘behoeden’ dekken elkaar op het punt van beveiliging: 
zich bekommeren om zijn vijgenboom (Spr 27,18); opkomen voor ge-
bogenen (ps 12,7); ballingen thuisbrengen (Jes 49,6); een wijngaard 
beveiligen (Jes 27,3); de oogst op het veld met zorg omringen (Job 
27,18); zijn oogappel beschermen (Deut 32,10). Diezelfde omzichtig-
heid geldt ook immateriële zaken: het onderricht (Spr 3,1-2), het spre-
ken (Spr 5,2), het handelen (Spr 3,21). Op dit punt vallen ‘bewaken’ 
en ‘behoeden’ samen, wat ook in psalm 119 te zien is. Het behoeden 
van de ontmoetingsruimte betekent beschutting tegen hoon en verach-
ting (v 22), tegen ziedende bedriegers (v 69) en kwaadaardigen (v 115). 
Op twee punten echter haalt het synoniem ‘behoeden’ eigen kleuren 
uit het veelzijdige ‘bewaken’ naar voren.

De eerste kleur vloeit voort uit de vermoedelijke grondbetekenis van 
‘behoeden’: zien, omzien, omzichtig opletten, toezien, nauwkeurig kij-
ken. Deze kleur is in ‘bewaken’ niet afwezig (zie Jer 20,20; ps 56,7; Job 
24,15; 39,1; Pred 11,4),37 maar door ‘behoeden’ wordt deze betekenis-
nuance versterkt. 

Laat mij merken, en ik behoed jouw wijzing,
bewaak haar met alle hart (v 34).

34.  Ibid., 284.
35.  HALAT I, Leiden-Boston 2004, 678.
36.  S. Wagner, natsar, in: TWAT 5 (1986), 578-579.
37.  F. García López, sjamar, a.c., 287.
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De knecht bidt om opmerkzaamheid, onderscheiding, inzicht en 
doorzicht. Want daaruit vloeit een behoedzame omzichtigheid voort, 
waarin het onderhouden van de wijzing gedijt (v 34a). Zo is hij in 
staat de wijzing te ‘bewaken’. Diezelfde samenhang zien we in een 
ander vers: ‘Meer dan de aardelingen merk ik, ja, jouw kommernis-
sen behoed ik’ (v 100). Ook hier vloeit de behoedzaamheid voort uit 
de opmerkzaamheid, die de opmaat is van het ‘bewaken’ van het vers 
dat erop volgt: ‘Voor alle kwaad pad omhein ik mijn voet om jouw 
aanspraak te bewaken’ (v 101). Opmerkzaamheid is de bron, waaruit 
behoeden en bewaken voortvloeien. De knecht wordt getekend als 
een buitengewoon alert mens. Zelfs in de nacht (zie v 55.62) blijft 
hij waken.

Vóór ben ik de schemer en kreun,
jouw aanspraken wacht ik.
Vóór zijn mijn ogen de waken
om jouw zegging te verzuchten (v 147-148). 

We zien hier het hele cluster bij elkaar: behoeden (v 145), bewaken 
(v 146), wachten (v 147) en de waken (v 148). Vooral het wach-
ten geeft aan het behoedzame waken zijn scherpte en alertheid (vgl 
ps 130), want wachten is gespannen uitzien (ps 71,14; Klgl 3,21), 
zonder houvast. Wachten geeft alles uit handen en ziet uit naar We-
zer (v 81), ‘meer dan wakers wachten op de morgen, wakend tot de 
morgen’ (ps 130,6). Zo zelfloos is het wachten, dat het wachten zélf 
ervaren wordt als gewekt en gedragen door de aanspraak die op zich 
laat wachten en die Wezer hopelijk niet vergeten zal: ‘Gedenk de aan-
spraak, waarom Jij mij wachten laat’ (v 49). De tweede kleur die 
‘behoeden’ versterkt in het ‘bewaken’, is de betrokkenheid die beide 
werkwoorden kenmerkt: ‘Al mag dan de optische waarneming de oor-
spronkelijke zijn (…), dan moet daar onmiddellijk bij worden gezegd 
dat de zintuiglijke waarneming een geëngageerde waarneming is, die 
zijn consequenties heeft.’38 

38.  S. Wagner, natsar, a.c., 578.
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Welvaart wie zijn getuigenissen behoeden,
met alle hart vragen zij Hem (v 2).
Laat mij merken, en ik behoed jouw wijzing,
bewaak haar met alle hart (v 34).

‘Behoeden’ roept hier de connotatie op van ‘met alle hart’ (vgl nog 
v 69.129.145). Dit vormt het ‘wezen’ van de knecht: ‘Ja, jouw kom-
mernissen behoed ik’ (v 56). De toewijding van de knecht is een im-
plicatie van het duo bewaken-behoeden. De knecht wil absoluut niets 
nalaten dat de betrekking met zijn Meester zou kunnen schaden. 

Hierop wijst ook de ‘verknochtheid’ van de knecht, die zo karakte-
ristiek is voor psalm 119. Verknochtheid duidt op ‘het hartstochtelijk 
verlangen de mens, met wie men zich uit genegenheid verbonden 
voelt, niet alleen innerlijk maar ook uiterlijk nabij te zijn en met 
hem in alle levensbetrekkingen verbonden te zijn’.39 Niet minder dan 
elfmaal gebruikt de psalmist ‘verknochtheid’ om zijn gevoelsmatige 
verbondenheid met Wezer en zijn wijzing uit te drukken: ‘Hoe ver-
knocht ik mij met jouw wijzing, alle dag is mijn verzuchting’ (v 97; 
zie v 47.48.113.119.127.140.159.163.165.167). Ten slotte moet 
nog het ‘verzuchten’ genoemd worden, het laatste woord van het zo-
juist geciteerde vers. Bij verzuchting gaat het ‘overal om de uiting van 
een emotie als nadrukkelijk hoorbaar gebeuren’.40 Het verzuchten (v 
15.23.48.78.97.148) is een zo diepgaande omvorming in Wezer, dat 
deze hart en ziel van binnenuit beweegt. Hier laat de verknochtheid 
haar mystieke dynamiek zien. De knecht is volkomen doordrongen 
van Wezer en zijn aanspraak. Restloos ademt hij mee met Hem. 

Gedenken en niet vergeten. Na het werkwoord ‘behoeden’ zijn de werk-
woorden ‘gedenken’ en ‘niet vergeten’ de belangrijkste synoniemen 
van ‘bewaken’.41 De betekenis van ‘gedenken’ is: een ‘betrekkingshan-
deling’ die ‘geestelijk’ en ‘persoonlijk’ is,42 een ‘bedachtzame betrek-
king’.43 Hiermee haalt ‘gedenken’ een belangrijk aspect van ‘bewaken’ 

39.  G. Wallis, ’ahab, in: TWAT 1 (1973), 109.
40.  J. Hausmann, siach, in: TWAT 7 (1993), 758.
41.  F. García López, sjamar, a.c., 284.
42.  H. Eising, zakar, in: TWAT 2 (1977), 573.
43.  Ibid., 575.
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naar voren: het moment van ‘wederkerige betrekking’.44 Wie iemand 
‘gedenkt’, draagt hem in zijn hart, denkt aan hem, bekommert zich om 
hem en zorgt voor hem. 

Dit motief van de wederzijdse betrokkenheid wordt omspeeld in 
de zevende strofe: ‘Gedenk … Ik gedenk … Ik gedenk’ (v 49.52.55). 
Wezer wordt gevraagd zich van binnenuit te realiseren dat hij de be-
trekking met zijn knecht is aangegaan en daarmee een verwachting ge-
wekt heeft, die heel zijn leven bepaalt (v 49). De knecht van zijn kant 
getuigt dat hij Wezer van binnenuit gedenkt. Hij heeft hem immers 
gewild en hem een plaats in de schepping gegeven, een eeuwige plaats, 
die hem tot in zijn wezen vormt en hem daarom troost (v 52). Zelfs 
als het nacht is, zingt Wezer rond in zijn ziel, hij is wakker van geest 
en behoedt waakzaam de wijzing van Wezer (v 55). Aldus verblijven 
Wezer en de knecht in elkaars bewustzijn (vgl ps 77,4-7). Het is niet 
vreemd, dat deze wederzijdse alertheid vergezeld gaat van ‘bewaken’ en 
‘behoeden’.

Ik gedenk in de nacht jouw naam, Wezer,
en bewaak jouw wijzing.
Dit weze voor mij:
ja, jouw kommernissen behoed ik (v 55-56).

‘Gedenken’ en ‘niet vergeten’ zijn inhoudelijk gezien identiek, want 
‘vergeten’ betekent een breuk in de betrekking: niet meer kennen, niet 
meer willen kennen, verwaarlozen, veronachtzamen.45 ‘Niet vergeten’ is: 
verbonden blijven, bewaren, zich bekommeren, iemand innerlijk nabij 
blijven. Dit ‘niet vergeten’ komt in psalm 119 achtmaal voor en is daar-
mee een niet onbelangrijk ‘leidwoord’.46 Bovendien is ‘niet vergeten’ het 
laatste woord van de psalm: ‘Nee, jouw geboden vergeet ik niet’ (v 176). 
Voor de knecht is het ‘niet vergeten’ van de verbintenis een grote vreug-
de (v 16) en een bron van leven: ‘Eeuwig vergeet ik jouw kommernissen 
niet, ja, daarin laat Jij mij leven’ (v 93). Hier zien we weer diezelfde 
grondgedachte: mijn leven hangt volkomen af van de scheppende zorg 
van Wezer, daarom zal ik deze scheppende verbintenis niet kúnnen ver-

44.  F. García López, sjamar, a.c., 293.
45.  H. Preuss, sjakach, in: TWAT 7 (1993), 1318-1323.
46.  Ibid., 1321.
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geten, want dan zou ik simpelweg niet zijn. Zolang ik leef, kan ik zijn 
kommernissen niet vergeten. Mijn leven zelf ‘gedenkt’ mijn Meester en 
‘vergeet hem niet’. Daaraan kunnen benauwing (v 61), uitstoting (v 83), 
verguizing (v 141), gevangenschap (v 153) en verlorenheid (v 176) niets 
veranderen. Juist omdat mijn leven de belichaming zélf is van de kom-
mernis van Wezer – een om niet ontvangen er-wezen voor Hem – juist 
daarom draag ik dit leven op mijn handpalm om het op te dragen aan 
Wezer, die er richting en bestemming aan geeft: ‘Mijn ziel is gestaag op 
mijn palm, jouw wijzing vergeet ik niet’ (v 109).

Doen. ‘Bewaken’ gaat ook een verbinding aan met andere werkwoorden,47 
allereerst met maken, verwerkelijken, in praktijk brengen.48 Bijna de 
helft van alle gevallen waarin ‘bewaken’ (sjamar) verbonden is met ‘ma-
ken’ (‘asah), vinden we in het boek Deuteronomium. De andere helft 
wordt meestal bezet door teksten uit de Deuteronomische tradities. 
Steeds gaat het erom dat de geboden, de wijzing, de aanspraak enzo-
voort zorgvuldig in praktijk worden gebracht. 

De zestiende strofe, waarvan ‘maken’ (v 121.124.125) het sleutel-
woord is, laat ons goed de betekenis van dit ‘maken’ zien, en met name 
waarom deze een waakzame omzichtigheid vergt. De strofe opent met 
een zelfgetuigenis: ‘Ik maak schikking en bewaring’ (v 121a). De knecht 
probeert zijn leven zo te schikken, dat hij waarachtig leeft uit Wezer. 
Maar de knecht kan dit niet ‘maken’ op eigen kracht. Daarom bidt hij: 
‘Maak het met jouw knecht als jouw gunst’ (v 124). De knecht hoopt 
dat zijn ‘maken’ wordt omgevormd tot het ‘maken’ van Wezer, zodat al-
les wat hij maakt, de gunnende liefde van Wezer wordt. Ten slotte bidt 
de knecht, dat Wezer zelf het gaat ‘maken’ (v 126). Nu ligt het initiatief 
helemaal bij Wezer. Als in een notendop zien we hier de betekenis van 
het waakzame ‘maken’: een intiem samenspel van Wezer en de knecht.

De weg gaan. Het werkwoord ‘bewaken’ (sjamar) is vaak verbonden met 
het werkwoord ‘gaan’ (halak).49 Dat is logisch. Wie zich voortbeweegt 
door een bergachtig gebied zonder wegen, moet goed opletten dat hij 
niet struikelt. Wezer zelf waakt over de reiziger. Het gaan van de weg is 

47.  F. García López, sjamar, a.c., 284-300.
48.  Ibid., 284-285.
49.  Ibid., 285.
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in psalm 119 van meet af aan een belangrijk motief. Meteen het eerste 
vers al laat dit zien.

Welvaart wie gaaf op weg zijn,
die gaan in de wijzing van Wezer (v 1).

Daarna is het motief van het gaan voortdurend aanwezig: weg (v 1.30. 
59.168), gaan (v 1.3.133), pad (v 9.101.104), baan (v 105) enzovoort. 
Een heel vocabularium, dat duidt op de levensgang van de knecht. Al 
zijn bewegingen wil hij invoegen in de weg van Wezer: ‘De weg van 
jouw geboden ren ik’ (v 32). Hij hoopt dat het Wezer zelf is die hem 
binnenleidt in deze weg: ‘Beweeg mij in de baan van jouw geboden, ja, 
daarin behaag ik mij’ (v 35). 

Spreken. Een derde werkwoord dat vaak verbonden wordt met ‘bewa-
ken’ is ‘spreken’.50 Van een wijze wordt gezegd: ‘Wie zijn mond en zijn 
lippen bewaakt, bewaakt zijn ziel voor benauwing’ (Spr 21,23). Hier 
grijpen zelfbescherming en zelfbeheersing in één spreuk in elkaar. Een-
zelfde samenhang zien we in psalm 39.

Ik zei: Bewaken wil ik mijn wegen,
dat ik niet misdoe met mijn tong,
bewaken mijn mond met een muilband,
zolang de doemende voor mij staat (ps 39,2).

Het bewaken van het spreken is preventief: ‘dat ik niet misdoe met 
mijn tong’; en het is een oefening in zelfbeheersing: de beteugeling 
van de mond met een muilband. Wie zijn spreken waakzaam behoedt, 
houdt zich buiten het kwaad en oefent zich in het goede. Om beide 
bidt de psalmist: ‘Breng, Wezer, een waak bij mijn mond, behoed de 
deur van mijn lippen’ (ps 141,3).

Wanneer de knecht in psalm 119 zegt: ‘Ik bewaak de getuigenis van 
jouw mond’ (v 88), heeft dit ‘bewaken’ van de wijze waarop Wezer 
getuigenis aflegt van zichzelf, veel aspecten. De knecht behoedt zich-
zelf voor onrechtvaardig spreken met zijn vijand; hij beschermt zichzelf 

50.  S. Wagner, natsar, a.c., 580; F. García López, sjamar, a.c., 286.298.301.
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door het spreken van Wezer binnen te gaan; hij oefent zichzelf in waar-
achtig spreken.

En ik buig mijn honer aanspraak toe,
ja, ik veilig mij in jouw aanspraak.
En red niet uit mijn mond uiterst hecht spreken,
ja, jouw schikking wacht ik (v 42-43). 

De knecht is omgevormd in de aanspraak van Wezer, zijn tong buigt 
zich naar zijn zegging (v 172) en als vanzelf vertellen zijn lippen wat de 
mond van Wezer beschikt (v 13). Hiervoor schaamt hij zich niet, zelfs 
niet tegenover machthebbers: ‘En ik spreek van jouw getuigenissen, 
koningen beduidend, niet schaam ik mij’ (v 46.23). Openlijk vertelt 
hij ervan (v 26), hij zingt ervan (v 54.171) en komt ervoor uit (v 62). 

Rituelen. Het ‘bewaken’ gaat niet alleen vaste verbindingen aan met 
werkwoorden (maken, gaan, spreken), het wordt ook steevast betrok-
ken op het onderhouden van rituelen. Het gaat hier om het vieren van 
de feesten, het voltrekken van bepaalde riten, het priesterlijk dienst-
werk, de offercultus en het sabbatgebod.51

Om de waakzaamheid van de knecht met betrekking tot het litur-
gisch ritueel op te merken, is het goed een paar verzen bij elkaar te 
zetten waarin zowel de liturgie als de waakzaamheid aan de orde zijn.

Deunen wezen mij jouw kerven
in het huis waar ik gast ben.
Ik gedenk in de nacht jouw naam, Wezer,
en bewaak jouw wijzing.
Dit weest voor mij,
ja, jouw kommernissen behoed ik.
‘Mijn deel is Wezer’, zeg ik
om te bewaken jouw aanspraken (v 54-57).

Het is niet moeilijk in deze verzen het liturgisch register te horen: de 
psalmische melodieën (deunen); het heiligdom waar de psalmist te gast 

51.  Ibid., 298-300.
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mag zijn (vgl ps 15); het gedenken van de naam ‘Wezer’ (v 55), die 
naklinkt in ‘wezen’ (v 55-56); het levitische zelfgetuigenis: ‘Mijn deel is 
Wezer’, met opnieuw de godsnaam. In dit alles resoneert het liturgisch 
register. Tegelijk komt in deze verzen tweemaal het woord ‘bewaken’ en 
eenmaal het woord ‘behoeden’ voor. Blijkbaar vergt de betrekkingswer-
kelijkheid tussen Jij en ik, die als liturgie wordt verstaan, de waakzame 
omzichtigheid van de knecht. 

De kernwoorden. In de Deuteronomische traditie, die vanaf de zevende 
eeuw zeer invloedrijk was in Israël, was ‘bewaken’ hecht verbonden 
met de ordeningen van Wezer: de geboden, de kerven, de schikkingen 
enzovoort.52 Behoedzaam omgaan met de verbondsverplichtingen en 
de gunnende liefde die daaruit spreekt (Deut 7,8-12), is een leidmotief 
in deze traditie. ‘Bewaken’ is dan ook een sleutelwoord in het boek 
Deuteronomium (73x). Daar drukt het de ‘wederzijdse betrekking tus-
sen Israël en jhwh uit’. Ook verbindt het het grondgebod van de liefde 
met de ‘afzonderlijke bepalingen’ en regelt het ‘de samenhang tussen 
gehoorzaamheid/ongehoorzaamheid en zegen/vloek’.53 Het ‘bewaken’ 
van de wijzing is binnen deze context alles beslissend.54

In psalm 119 gaat ‘bewaken’ een verbinding aan met alle acht be-
trekkingswoorden: met ‘wijzing’ (v 34.44.55.136), ‘getuigenissen’ 
(v 88.146.167.168), ‘aanspraak’ (v 9.17.57.101), ‘kommernissen’ 
(v 4.63. 134.168), ‘zegging’ (v 67.158), ‘kerven’ (v 5.8), ‘schikkingen’ 
(v 106) en ‘geboden’ (v 60). Het bewaken van de Jij-ik-betrekking vergt 
uiterste behoedzaamheid: ‘Jij gebood jouw kommernissen te bewaken 
tot het uiterste’ (v 4). De toe-eigening van de wijzing gebeurt met grote 
ijver (v 60) en voortdurend: ‘gestadig, eeuwig en immer’ (v 44). Alles 
is gericht ‘op het bewaken van jouw kerven’ (v 5). Het belangrijkste 
is dat het gebeurt met de inzet van de hele persoon: ‘Ik behoed jouw 
wijzing, bewaak haar met alle hart’ (v 34). De kern van het ‘bewaken’ 
is de intense liefde voor Wezer: ‘Mijn ziel bewaakt jouw getuigenissen, 
ik verknocht mij er uiterst mee’ (v 167). Leven in de wijzing van Wezer 
vergt uiterste behoedzaamheid, wat meteen na de drie inleidende ver-
zen programmatisch wordt uitgedrukt: ‘Jij gebiedt jouw kommernissen 

52.  Ibid., 289-298.
53.  Ibid., 293.
54.  Ibid., 293-298.
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te bewaken tot het uiterste’ (v 4). Het vers erna herhaalt veelzeggend 
het motief van het ‘bewaken’. Smekend zucht de knecht: ‘Ach, waren 
mijn wegen vast te bewaken jouw kerven’ (v 5).

Terugblik

De getalsmatige symmetrie tussen Jij en ik verschaft een ijzersterk po-
etisch kader, waarbinnen met verbazingwekkende veelzijdigheid het 
vis-à-vis van Wezer en zijn knecht wordt omspeeld, en wel op zo’n ma-
nier, dat een volmaakt asymmetrische betrekking verschijnt: de Leven-
gevende tegenover de met het stof verkleefde, de Bewarende tegenover 
de verlorene, de Leraar tegenover de verlokbare enzovoort. De knecht 
bewaakt en behoedt deze genaden met hart en ziel, met lijf en leden. 
Ieder vers van de psalm laat – als een veelkleurig koraal – een nieuw 
facet zien van deze asymmetrische symmetrie: concretiseringen van de 
godmenselijke betrekking, waarvan de kernwoorden het hart vormen. 
De verzen zijn evenzovele omspelingen van wat er gebeurt tussen We-
zer en zijn knecht. In de wijzen waarop deze twee elkaar vers na vers 
tevoorschijn leven, ontvouwen zich de kernwoorden. Dit is de omvat-
tende eenheid van de psalm.
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Hoofdstuk 6

Het gebedssnoer

Dat psalm 119 een gebedssnoer is kan iedereen zien. Vanaf vers 4 wordt 
Wezer direct aangesproken. Maar eigenlijk meteen al, vanaf de eerste 
zaligspreking, is de psalm een gebed, wanneer men ‘gebed’ verstaat 
vanuit het Psalter. Intussen is het niet eenvoudig de verschillende ge-
bedsvormen te beschrijven. De geijkte genres (klacht, bede, danklied, 
hymne enz.) helpen ons niet veel verder, vooral ook omdat wij niet 
primair geïnteresseerd zijn in ‘genres’ als signalen van een Sitz im Leben. 
Onze belangstelling gaat uit naar de verschillende wijzen waarop het 
bidden zich toont: de gebedsbewegingen in psalm 119.

Uit eerder onderzoek naar de veelvormigheid van het gebed in het 
Psalter is ons gebleken dat we vier grondbewegingen kunnen onder-
scheiden. De eerste gaat uit van de mens, die in een woestijn van gemis 
verblijft en, gedragen door een vurig verlangen, zijn toevlucht zoekt bij 
Wezer, aan wie hij zich overgeeft en in wie hij de levensbron ervaart, 
die verder reikt dan dit leven. De tweede grondbeweging volgt de om-
gekeerde weg: de beweging gaat uit van Wezer. De mens laat deze be-
weging bij zich toe. Bij dit toelaten zijn alle lagen van de interiorisatie 
aan de orde: de uiterlijke toe-eigening, de omzichtige en behoedzame 
inoefening, de geduldige verinnerlijking, de emotionele binding en ge-
nieting, de meest intieme aanraking. De derde grondbeweging gaat én 
van de biddende mens én van Wezer uit: de bidder probeert God te 
bewegen tot toewending. In dit subtiel dialogisch spel treedt in eerste 
instantie de inwerking van de bidder op de voorgrond: zijn beklagens-
waardige situatie wil de aandacht van Wezer trekken; via pleiten werkt 
hij op Hem in; indringend roept hij Hem op tot hulp en redding. Bij 
deze menselijke inwerking is het innerlijk oogmerk dat Wezer zelf zich 
van binnenuit laat vermurwen en zich genadig toewendt. Viel bij de 
drie eerste grondbewegingen de nadruk op de biddende omgang tussen 
Wezer en zijn knecht, de vierde vorm let meer op de publieke ruimte, 
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waarbinnen dit bidden zich beweegt. Ook hier laten zich verschillende 
nuances onderscheiden. Soms gaat het om een openlijk gewagen van 
de werking van Wezer. Soms wordt zijn werking aangewezen in een 
persoon of een groep, in een gedrag of een deugd. Soms is de erkenning 
een zegening. Soms wordt het vierende volk zelf het medium waarin 
de aanwezigheid van Wezer wordt verwerkelijkt. Wezer is het gevierde 
middelpunt.1

Vanuit deze typologie willen we kijken naar de gebedsbewegingen in 
psalm 119. Dit vergt voorzichtigheid. Bidden laat zich niet zomaar kli-
nisch rubriceren. Het gaat steeds om hoofd- en bijklanken. Toch krijgen 
we door deze voorzichtige exercities, als we steeds de concrete verzen 
voor ogen houden, enig zicht op de gebedsbewegingen van psalm 119.

De weg van het verlangen

De eerste gebedsbeweging volgt het verlangen. Deze wordt paradigma-
tisch uitgedrukt in psalm 63. De uitgangssituatie wordt aangeduid met 
woorden als: woestijn, dorst, smachten, droogte, uitputting, zonder 
water (v 2). Dit gemis is echter niet dood en levenloos. Het verlangt en 
hunkert naar leven (eveneens v 2). Dit verlangen draagt de ziel naar de 
Machtige in het heiligdom, een weg van schouwen in de nacht (v 3). 
Daar, in het heiligdom, aan het einde van zijn krachten, enkel nog 
schouwend, ‘ziet’ de psalmist de kracht van de Machtige, die gunnende 
liefde is, ‘meer dan het leven goed’ (v 4).2

Gemis. Uitgangspunt is de doodslaag in iedere aardeling, zijn existenti-
ele contact met niet-leven: ‘Verkleefd met het stof is mijn ziel’ (v 25). 
Door en door sterfelijk is zijn leven, onlosmakelijk verbonden met het 
stof van de dood.

Ten einde is mijn ziel om jouw bevrijding,
jouw aanspraak wacht ik (v 81).

1.   Voor een bondige beschrijving van deze veelvormigheid van het gebed in het 
Psalter zie K. Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden, Kampen-Gent 
20105, 754-756.

2.   K. Waaijman, Psalmen over recht en onrecht, Kampen 19802, 102-110. Zie ook K. 
Waaijman, Mystiek in de psalmen, Baarn-Gent 2004, 158-168.
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Ten einde zijn mijn ogen om jouw zegging,
ze zeggen: ‘Wanneer troost Jij mij?’ (v 82).
Mijn ogen zijn ten einde om jouw bevrijding,
om de zegging van jouw bewaring (v 123).

Deze verzen laten duidelijk zien dat de menselijke eindigheid niet dood 
is. Zij beweegt. Zij wordt verteerd door verlangen naar bevrijding, aan-
spraak, zegging en troost. De verkleefdheid met het stof van de dood 
doet de ziel uitroepen: ‘Laat mij leven als jouw aanspraak’ (v 25). Het 
bestaansverdriet dat stoot op onze fundamentele eindigheid, huilt om 
Wezer. Het huilen zelf nadert Hem: ‘Mijn juilen nadere voor jouw ge-
laat, Wezer’ (v 169). Van meet af aan lijkt het gemis te beseffen dat het 
verlangde buiten het eigen vermogen ligt. Het is aangewezen op ‘wach-
ten’ (v 81). Alle kunnen, willen en streven schiet te kort. Ze zijn als het 
er op aan komt, ‘ten einde’. De aanspraak van Wezer gaat mijn zegging 
wezenlijk te buiten. Ja, de ziel lijkt juist dit in haar verdriet te beseffen: 
‘Als jouw aanspraak laat mij merken’ (v 169). Het juilend naderen zelf 
lijkt – als genadige keerzijde – te worden ervaren als aanspraak.

Verlangen. De ervaren eindigheid strekt zich huilend uit. Ja, ten diepste 
ervaart de ziel hierin reeds de zeggingskracht van het leven. Maar hoe 
maakt dit verlangen zich in psalm 119 kenbaar? Het meest treffend 
wordt het verlangen uitgedrukt in het beeld van het jonge vogeltje dat 
zijn bekje wijd openspert en met heel zijn lichaam snakt naar het voed-
sel van de ouden.

Ik sper mijn mond en hijg,
ja, jouw geboden behoef ik (v 131).

De opengesperde mond verbeeldt de behoefte, die het verlangen zelf 
van het gemis is. Deze behoefte wortelt in de sterfelijkheid die de ziel 
levend verteert: ‘Verknaagd is mijn ziel door de behoefte aan jouw 
schikkingen altijd’ (v 20). Deze gestage verknaging ontledigt de ziel 
en doet haar behoefte eerder toe- dan afnemen. Ten slotte is heel het 
lichaam nog slechts buiten adem ‘hijgen’ naar voedsel. De behoefte 
strekt zich uit naar het leven.
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Hier, ik behoef jouw kommernissen,
in jouw bewaring laat mij leven (v 40).

Het gaat niet om simpelweg verder leven of leven in het verlengde van 
de eigen behoefte, maar om leven zoals dat ontbloeit tot de waarheid 
van zijn wezen in Wezer: bewaard worden in de bewaring van Wezer, 
een leven leven dat door Wezer bevrijd is van zijn zelfgestelde grenzen 
en dat werkelijk tot rust komt in het verlangde: ‘Ik behoef jouw bevrij-
ding, Wezer, jouw wijzing is mijn lust’ (v 174).

De behoefte die zich verlangend uitstrekt, is hetzelfde als ‘vragen’. 
Wie vraagt, strekt zich uit naar wat hij niet weet, niet kan, niet heeft. 
Dit vragen gebeurt ‘met heel het hart’ (v 2.10), wanneer het bestaan 
zelf in het geding is. Het verlangt vurig niet verloren te gaan (v 10), 
maar binnengeleid te worden in de ruimte van Wezer, die zich bekom-
mert om zijn knecht: ‘En ik ga in de breedte, ja, jouw kommernis-
sen vraag ik’ (v 45). Heel het wezen van de knecht is als het ware een 
orante-houding. 

En ik hef mijn palmen naar jouw geboden,
waarmee ik mij verknocht,
en ik verzucht jouw kerven (v 48).

Het verlangen verbindt zich met de bron van de geboden: Wezer. De 
knecht hoopt, dat deze liefde hem zo diep omvormt, dat hij van bin-
nenuit verzucht wat Wezer van hem wil.

Zich veiligen. De behoefte strekt zich uit, spert haar mond open en heft 
haar handen – maar niet richtingloos, in het wilde weg. De behoefte 
zoekt zich te veiligen in Wezer zoals een voortvluchtige asielzoeker zijn 
toevlucht zoekt in het heiligdom. De structuur van dit ‘schuilen’ is 
steeds dezelfde: schuilen voor het geweld en schuilen tot de vrijspraak 
wordt uitgesproken.3

In psalm 119 zijn het de doemenden die de knecht belagen. Zij 
ondermijnen hem met hun spot en gaan ziedend tegen hem tekeer. 
Bij Wezer schuilt de knecht: ‘Borg jouw knecht ten goede, ziedenden 

3.  W. Beyerlin, Die Rettung der Bedrängten, Göttingen 1970.
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berooien mij niet’ (v 122). Wezer zelf staat borg voor zijn knecht. Zo 
persoonlijk staat Hij voor hem in, dat in dit vers ‘jouw knecht’ een van 
de acht kernwoorden vervangt.

En ik buig mijn honer aanspraak toe,
ja, ik veilig mij in jouw aanspraak (v 42).

Het woord van Wezer smeedt het weerwoord, waarmee de knecht zijn 
tegenstander tegemoet treedt. Hoe dan ook, de aanspraak van Wezer is 
de plaats waar hij zich veiligt en wacht op vrijspraak: ‘Mijn verberging 
en mijn schild ben Jij, jouw aanspraak wacht ik’ (v 114). De schuil-
plaats in Wezer is dus niet het einde van de weg van het verlangen. Zij 
is een tussenstop: de knecht wacht er op de aanspraak van Wezer.

Gast zijn en wachten. De schuilplaats waar de knecht zich veiligt, is niet 
het eindpunt. Wat echter zeker zo belangrijk is: zij is niet mijn huis, 
niet een plaats die van mij is. Ik ben te gast in dit huis (v 54; vgl v 19). 
De knecht heeft geen eigen land. Wezer is zijn erfdeel (v 57). Zelfs het 
handelen is innerlijk prijsgegeven aan Wezer. De knecht voelt zich als 
een offer dat zichzelf vrijwillig overgeeft aan Wezer (v 108). Zijn leven 
houdt hij vol overgave gereed op de handpalm (v 109).

Het meest treffend wordt de houding van de knecht aangeduid met 
het woord ‘wachten’. De knecht heeft zijn ‘hoop’ gesteld op Wezer, 
dat Hij hem bevrijdt (v 166). Wachten is uitzien zonder enig houvast. 
Wachten is onvoorwaardelijk toevertrouwen, overgave zonder enig 
steunpunt buiten het wachten zelf, zoals een waker in de nacht wacht 
op het eerste ochtendlicht (v 147). Het wachten verteert de behoefte en 
vormt haar om tot belangeloos uitzien (vgl v 81). Zo schuilt de knecht 
in Wezer (vgl v 114) en hoopt, dat Wezer hem ‘gedenkt’ (v 49) en hem 
een geschikte plaats bij Hem geeft (v 43). De weg van het verlangen 
is pas voltooid wanneer het centrum van het ik verplaatst is in Wezer. 

Van Jou ben ik. De weg van het verlangen begon met gemis en woestijn: 
‘Verkleefd met stof is mijn ziel’ (v 25). Dit gemis smeekt met heel het 
wezen: ‘Laat mij leven’ (v 25). Het einde van de weg wordt bereikt, 
wanneer de ziel leeft in Wezer: ‘Verkleefd ben ik met jouw getuigenis-
sen, Wezer’ (v 31). Nu ervaart de knecht met zijn bestaan: ‘Van jou 

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   133 30-05-12   12:23



134  zeven leesaanwijzingen

ben ik’ (v 94). Zijn vragen staan vanaf nu in een ander licht: van Jou 
uit. Vanzelfsprekend bidt het in hem: ‘Beweeg mij in de baan van jouw 
geboden, ja, daarin behaag ik mij’ (v 35). Vrijmoedig blikt hij rond in 
de wereld van Wezer en zijn geboden (v 6). Zonder angst weet hij zich 
in Wezer geborgen, in wie hij zijn volkomenheid vindt.

Weze mijn hart gaaf in jouw kerven,
dat ik mij niet schaam (v 80).

Wezenlijk is dat de knecht de overgang gemaakt heeft naar Wezer: We-
zer ‘gedenkt’ hem (v 49a), bekommert zich om hem en draagt hem in 
zich. Want dat is het ‘waarom Jij mij wachten laat’ (v 49b).

Het is van belang te beseffen dat dit in-Wezer-zijn weliswaar de vol-
tooiing is van alwat het hart verlangt, maar daarmee nog niet in het 
verlengde ligt van onze behoeften. Van-Wezer-zijn weegt op tegen ‘een 
hele boedel’ (v 14), maar ís daarmee nog geen boedel of een soort have 
en goed. Het gaat de wereld van het eigendom volkomen te buiten 
(v 72.103). Ja, zelfs de wereld van de overdraagbare kennis, de gewon-
nen wijsheid en het verworven inzicht gaat dit verkleefd zijn met Wezer 
te buiten (v 98-100). Ten aanzien van de ons bekende kaders en cate-
gorieën is de vereniging met Wezer, van Wezer uit, vreemd en anders, 
‘zonderbaar’ (v 129). Wezer zelf moet ons de schellen van de ogen ne-
men, willen wij haar zien.

Ontbloot mijn ogen, en ik kijk
naar de zonderheden van jouw wijzing (v 18).

Om een ziener te worden als Bileam zullen onze ogen door Wezer zelf 
moeten worden ontdaan van alwat onze blik verduistert. Onder ‘zon-
derheden’ valt alles wat het ken- en voorstellingsvermogen van de mens 
overstijgt,4 onbegrijpelijk, onverklaarbaar en onbeschrijfelijk is.5 Om 
dit te kunnen ‘zien’ moeten de ogen door Wezer zelf worden geopend.

Terugblik. Wanneer we de passages overzien, die betrekking hebben op 
de weg van het verlangen, dan gaat het om ongeveer 40 passages. Daar-

4.  J. Conrad, pala’, in: TWAT 6 (1989), 570.
5.  Ibid., 576.
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van is ruim de helft (ongeveer 25 verzen) betrokken op de mystiek-dia-
logische overgang van ‘wachten’ naar verkleefdheid met Wezer. Vijftien 
verzen thematiseren het gemis, de behoeften en het schuilen.

Wezer toelaten en ontvangen

De tweede gebedsbeweging gaat uit van God, die zich meedeelt in zijn 
schepping, in de geschiedenis, in zijn woord. De mens is hier de ont-
vangende partij. We betreden het gebied van de toe-eigening, de in-
oefening, de interiorisatie, de verinnerlijking, en dit op verschillende 
niveaus: meer uiterlijk en meer innerlijk, in het gedrag en de wil, in de 
herinnering en het bewustzijn.

Wanneer we kijken naar psalm 119, dan zien we hoe de toe-eigening 
van de zelfmededeling van Wezer een gelaagd proces is. Daar is aller-
eerst de meer uiterlijke interiorisatie via de zintuigen en de ledematen, 
bijvoorbeeld de mond die de woorden van de wijzing murmert. Ver-
volgens is er de inoefening van Gods zelfmededeling in het handelen en 
het gedrag. De inoefening beeldt Wezer uit. Ten derde, een diepgaande 
verinnerlijking van Gods toewending: zich zijn intenties en houding zo 
eigen maken, dat deze van binnenuit worden voltrokken. Wezer is de 
innerlijke leraar geworden. Ten vierde groeit er een diepe verknocht-
heid, gepaard gaande met gevoelens van bevrediging en vreugde. Ten 
slotte is er de aanraking, die een beroering tot in het wezen van de mens 
teweegbrengt: huiver en ontzag. Hier ontspringt de bron van wijsheid 
en besef. We brengen de belangrijkste aspecten van dit toe-eigenings-
proces in beeld. 

Zintuiglijke toe-eigening. De uiterlijke toe-eigening van de zelfmedede-
ling van Wezer betreft verschillende regio’s. Ten eerste is er het gebied 
van de voeten, die zich een weg banen: ‘Ik raam mijn wegen en keer 
mijn voeten naar jouw getuigenissen’ (v 59). De vele wijzen waarop 
Wezer getuigenis aflegt van zichzelf – in de schepping, de geschiedenis, 
maar bovenal in het leven van ieder mens – vormen het raamwerk en 
het oriëntatiepunt van de knecht (v 157). Zij vormen een lamp voor 
zijn voeten en een licht op zijn baan (v 105). Ze zijn de vaste grond 
onder zijn stappen (v 133; zie ook v 5). Een tweede regio is het zien van 
de ogen. Zij maken zich de zienswijze van Wezer eigen, wanneer zij het 
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perspectief kiezen van zijn geboden (v 6.15). Ten slotte is er vanzelf-
sprekend de sfeer van de mond: de tong, het gehemelte, de smaakorga-
nen. Hier wordt de zelfmededeling van Wezer zorgvuldig gesmaakt en 
gevoelsmatig toegeëigend (v 66). Het gehemelte wordt gestreeld door 
de zoete zegging van Wezer (v 103).

Behoedzaam gestalte geven. In hoofdstuk 5 zagen we dat ‘bewaken’ en 
‘behoeden’ sleutelwerkwoorden zijn (respectievelijk 22 en 10 keer). Zij 
danken deze sleutelrol aan hun plek in het toe-eigeningsproces: tussen 
de uiterlijke verwerkelijking van Gods zelfmededeling in het spreken, 
smaken en zien en de verinnerlijking ervan in gedenken en leren. Bewa-
ken en behoeden zijn enerzijds praktijkwoorden: de acht kernwoorden 
willen in concreet gedrag worden bewaard en onderhouden. Ander-
zijds dragen zij een heldere aandacht en een waakzame oplettendheid 
in zich, die hen verbindt met het besef en het inzicht, die kenmerkend 
zijn voor het leren en gedenken.

Ondanks druk en dreiging van buitenaf – ‘Ziedenden besmeuren 
mij met bedrog’ (v 69; zie ook v 64.104.110.115.134) – behoedt de 
knecht onverwijld de heilige ruimte van de betrekking (v 60). Zorg-
zaam omheint hij zijn levensgang (v 101). Hij wijkt niet af van de wij-
zing van Wezer (v 102). Heel het leven is waakzaam behoeden (v 88). 
Dit is de ene kant van het waken en behoeden (zie ook v 112 en 121).

Daarom doe ik alle kommernissen in alles recht,
schuw alle pad van bedrog (v 128).

De andere kant is de omzichtige aandacht die het ‘waken’, maar vooral 
het ‘behoeden’ kenmerkt. Daarom is de waakzame behoedzaamheid 
innerlijk verbonden met de opmerkzaamheid: ‘Laat mij merken, en 
ik behoed jouw wijzing, bewaak haar met alle hart’ (v 34; zie ook 
v 100). Doordat het licht van Wezer binnenvalt in het interieur van de 
knecht, ontstaat er een gerijpt besef in hem (v 130), dat Hij eigenhan-
dig met hem bezig is (v 73). De opmerkzaamheid opent het bewustzijn 
voor de liefdevolle band die Wezer en de knecht verbindt (v 167; vgl 
v 125.145.146). Dit is nog het enige dat telt (v 56): de betekenisgeving 
vanuit Wezer (v 168; vgl v 27).

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   136 30-05-12   12:23



 hoofdstuk 6. het gebedssnoer 137

Gedenken en leren. ‘Gedenken’ betekent ‘dat iets cognitief en innerlijk 
aanvaard aanwezig is’.6 Dit sluit aan op de opmerkzaamheid, die de 
behoedzame waakzaamheid typeert. Procesmatig gaat het erom dat de 
kernwoorden steeds meer ‘innerlijk aanvaard’ worden en steeds helder-
der in het bewustzijn binnendringen.

Ik gedenk in de nacht jouw naam, Wezer,
en bewaak jouw wijzing (v 55).
Ik gedenk jouw schikkingen eeuwig,
Wezer, en ik ben getroost (v 52).

De verinnerlijking van de kernwoorden, die hun centrum vinden in 
de naam van Wezer, verheldert enerzijds de waakzaamheid en betekent 
anderzijds een diepe verzoening.

‘Gedenken’ en ‘niet vergeten’ betekenen inhoudelijk hetzelfde. On-
danks alle marginalisering, onderdrukking en verlorenheid (v 61.83. 
141.153.176) draagt de knecht de woorden van Wezer en zijn zelfme-
dedeling met zich mee in de innerlijke ruimte van zijn ziel.

Deze interiorisatie wordt in het ‘leren’ voltrokken. Want leren is 
enerzijds: door praktijkervaring inoefenen, maar anderzijds door toe-
eigening tot bewustzijn brengen.7 Dit kan gebeuren wanneer de knecht 
zijn eigen schepping ‘merkt’: ‘Jouw handen maakten mij en vestig-
den mij, laat mij merken, en ik leer jouw geboden’ (v 73). Zevenmaal 
smeekt de knecht om dit ene, dat Wezer zelf hem de grenzen inscherpt 
die de speelruimte van het leven openen, de ontmoetingsruimte van de 
liefde (v 12.26.64.68.124.135.171).

Verknochtheid en zich verlustigen. Het proces van toe-eigening beperkt 
zich niet tot een gedragsmatige inoefening, die omzichtig en indachtig 
te werk gaat, het beoogt bovenal een gevoelsmatige band, een hartelijke 
instemming. Daarom koestert de knecht de zegging van Wezer in zijn 
hart (v 11). Deze gevoelsmatige band wordt in psalm 119 uitgedrukt 
met ‘zich verknochten’, een hartstochtelijk verlangen met de ander in-
nerlijk en uiterlijk in alle levenssferen verbonden te zijn, vanuit een 

6.  H. Eising, zakar, in: TWAT 2 (1977), 573.
7.  A. Kapelrud, lamad, in: TWAT 4 (1984), 576-582.
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grote genegenheid.8 Vanwege de combinatie innerlijk-uiterlijk en van-
wege de liefdevolle verbondenheid, die alle levensgebieden omvat, is dit 
een voorkeurswoord in psalm 119 (twaalf maal). In het bewaken zelf 
van de getuigenissen gaat de knecht een diep-emotionele binding aan 
met Wezer.

Mijn ziel bewaakt jouw getuigenissen,
ik verknocht mij er uiterst mee (v 167).

Deze verknochtheid beschermt de knecht tegen misstappen (v 113. 
119.163.165) en tegen de verlokkingen van de rijkdom (v 127). Zij 
bergt een groot genot in zich (v 47.140) en ziet ernaar uit volkomen 
met de Beminde mee te ademen (v 48.97). Zij verlangt vurig naar de 
toewending (v 132) en de gunnende liefde (v 159) van Wezer.

Door de verknochtheid van de knecht worden de kernwoorden een 
bron van vreugde en genot: ‘En ik verlustig mij in jouw geboden, waar-
mee ik mij verknocht’ (v 47). Het woord ‘verlustigen’ is typisch voor 
psalm 119 (achtmaal) en drukt een diep doorleefde vreugde uit.9 De 
innerlijke band met de aanspraak van Wezer wordt erdoor verinnigd: 
‘In jouw kerven verlustig ik mij, niet vergeet ik jouw aanspraak’ (v 16). 
Zij is een tedere zachtheid en vrijheid die in Wezer wortelt (v 77.174) 
en bestand is tegen overmacht (v 24.92.143.174). Zij is het tegendeel 
van een hart dat zich heeft afgesloten (v 70). Zij is in haar element, in 
haar sas met de wijzing van Wezer en zijn getuigenissen: ‘In de weg van 
jouw getuigenissen verblijd ik mij als om alle boedel’ (v 14; zie ook 
v 162.165).

De lustvolle verknochtheid met Wezer in zijn aanspraak betekent 
contact, dat met ‘voelen’ wordt uitgedrukt: ‘Ik voel, Wezer, ja, bewa-
ring jouw schikkingen en hechtheid, dat jij mij boog’ (v 75; zie ook 
v 152). De essentie is dat de vele wijzen waarop Wezer getuigenis aflegt 
van zijn aanwezigheid opgenomen worden in het hart van de knecht, 
waar ze een bron van vreugde zijn: ‘Ik eigen jouw getuigenissen eeuwig, 
ja, de blijdschap van mijn hart zijn zij’ (v 111). Zo eigen zijn zij hem 
geworden, dat zij tot het eigendom en erfgoed van de knecht zijn gaan 
behoren (v 98).

8.  G. Wallis, ’ahab, in: TWAT 1 (1973), 109-110.
9.  Zie J. Hausmann sja‘a‘, in: TWAT 8 (1995), 356-358.
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Verzuchten. De zegging van Wezer is tot in de kern van de knecht door-
gedrongen en daar liefdevol en verheugd begroet en beaamd. Deze aan-
raking van het hart brengt een diepgaande huiver teweeg: ‘Van jouw 
beving rilt mijn vlees, ik schroom jouw schikkingen’ (v 120). De knecht 
heeft Wezer zo diep bij zich binnengelaten, dat hij beeft (zie ook v 161) 
en siddert van ontzag. Schroom vervult hem (zie ook v 63.74.79).

Schroom is niet het enige dat Wezer door zijn aanraking wekt in de 
ziel. Hij brengt ook een innerlijk ‘zuchten’ teweeg. De ziel is enerzijds 
in diepgaande bezinning en meditatie verzonken, maar voelt zich an-
derzijds gedrongen zich te uiten en uit te drukken.10 Precies deze para-
doxale beweging – verzonken naar binnen en zich uitend naar buiten 
– is kenmerkend voor het ‘verzuchten’ dat door de ontzagwekkende 
beroering van Wezer teweeg wordt gebracht. Dit ‘verzuchten’, dat ty-
pisch is voor psalm 119 (achtmaal), wordt dus ten diepste veroorzaakt 
door de betrekkingswoorden zelf, die als het ware steeds dieper in de 
ziel indalen, maar tegelijk steeds onweerstaanbaarder een uitweg zoe-
ken. Het plaatst de knecht buiten de tussenmenselijke leraar-leerling-
verhouding. Wezer zelf is hier leraar.

Meer dan al mijn leraren besef ik,
ja, jouw getuigenissen zijn bij mij verzuchting (v 99).

Juist vanwege deze beroering door Wezer zelf, lijkt het kreunen en 
zuchten zich af te spelen in het donkerst van de nacht (v 147-148; vgl 
v 48). Het spaart een ruimte uit die ongevoelig is voor de ondermijning 
van buiten (v 23.78). In dit zuchten gloort een zacht licht, waarin de 
knecht helder ziet (v 15). Hij wordt als het ware van binnenuit verlicht 
door de intieme toewending die Wezer is: ‘Laat lichten jouw gelaat in 
jouw knecht, en leer mij jouw kerven’ (v 135).

Terugblik. De interioriserende gebedsbeweging is met 75 verzen (of 
versgedeelten) bijna twee keer zo sterk vertegenwoordigd als de weg 
van verlangen (40 keer). Dit is begrijpelijk, want in de psalm 119 staat 
de toe-eigening van de kernwoorden centraal.

Binnen dit toe-eigeningsproces voeren de omzichtige inoefening, 

10.  J. Hausmann, siach, in: TWAT 7 (1993), 757-761.
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het aandachtig leren en de lustvolle vereniging in liefde duidelijk de 
boventoon (55 van de 75 verzen of versgedeelten). In dit gebied horen 
wij de woorden die de psalm typeren: bewaken, behoeden, merken, 
niet vergeten, leren, zich verknochten, zich verlustigen.

God bewegen

De eerste grondbeweging ging uit van de mens, die verlangt naar God 
en zich overgeeft. De tweede hoofdvorm ging uit van God, die ernaar 
uitziet dat de mens zijn zelfmededeling ontvangt. De derde is een sa-
mengaan van beide: de mens gaat uit naar God om Hem te bewegen 
uit te gaan naar de mens. Deze dubbele beweging doortrekt alle as-
pecten van de derde hoofdvorm van gebed, maar in wisselende mate. 
Aan het ene uiterste ligt de klacht. Hier is de activiteit van de mens het 
meest apert: hij brengt zijn noodsituatie zo indringend mogelijk onder 
de aandacht van Wezer, die werkeloos lijkt toe te zien. De intentie is, 
dat de nood Gods aandacht trekt, wat gepaard gaat met argumenten 
en pleidooien. Wezer wordt geconfronteerd met zijn beloften, voor-
bije weldaden of nobele eigenschappen. Allemaal bedoeld om God tot 
daden te bewegen. Wezer wordt opgeroepen te horen, te zien, zich te 
buigen, zich toe te wenden, op te treden, in te grijpen. Wezenlijk bij dit 
alles is dat het bidden een verandering in God zelf beoogt. De bidder 
wil Wezer ontroeren, vermurwen, vertederen. Hij wil God bewegen 
zich van zich uit te bewegen. Dit bidden beseft echter tegelijkertijd 
dat God niet bewogen kan worden door de mens. De toewending van 
Wezer is genade. Daarom is dit bidden vergenadiging: Wezer bewegen 
tot genade. We zullen de verschillende aspecten van deze complexe ge-
bedsstructuur belichten.

Klacht. Puur materieel gezien is het niet eenvoudig te onderscheiden 
tussen het gemis dat verlangen is (zie de eerste hoofdvorm), en de 
noodsituatie die wil inwerken op Wezer. Het hangt van de context af. 
Het meest duidelijk lijken mij de klachten uit de lamed-strofe, die in 
het teken van het einde staan (v 81-82). 

Ja, ik wees als een buidel in de walm (v 83a).
Hoeveel dagen heeft jouw knecht nog (v 84a).
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Ziedenden graven mij kuilen (v 85a).
Met bedrog vervolgen zij mij (v 86b).
Een weinig en ze einden mij in het land (v 87a).

De knecht is aan zijn lot overgelaten, zijn dagen zijn geteld en hij is 
omringd door dodelijk geweld. Deze klachten worden naar voren ge-
bracht om op Wezer in te werken: ‘Wanneer troost Jij mij … Wanneer 
maak Jij schikking? … Help mij … Laat mij leven’ (v 82.84.86.88).

De opstapeling van klachten binnen de lamed-strofe is niet opmerke-
lijk, want in deze strofe, vlak vóór de helft van de psalm, wordt de 
neergang gethematiseerd. Elders ontbreken deze onheilsklachten niet, 
maar ze drukken geen stempel op de psalm als geheel. De knecht is 
uiterst verdrietig (v 28), wordt geminacht (v 141), voelt zich in het 
nauw gedreven (v 143), zwerft rond als een verloren schaap (v 176) en 
is diep vernederd (v 50.107). Daar blijft het bij. Voegen we daarbij de 
verzen die spreken van gemis en verlangen, dan levert dat samen niet 
meer toe dan twintig passages op, te weinig om van klaaglied te kunnen 
spreken.11

Pleit. Op de klachten sluiten pleitgronden aan die Wezer willen be-
wegen tot hulp en bijstand. Het aantal beden dat vergezeld gaat van 
pleitgronden, is breder dan de gebedsvorm die we in deze paragraaf 
bespreken. In psalm 119 wordt gebeden om onderricht, inzicht, be-
hoedzaamheid en liefdevolle nabijheid. Laat men deze beden buiten 
beschouwing, dan blijven er ongeveer tien beden over die smeken om 
de hulp van Wezer, waardoor de knecht ontkomt (v 22.39) aan uit-
buiting en verachting (v 121.134) en tot leven komt (v 77.156). De 
pleitgronden passen allemaal in het beeld van psalm 119: de knecht 
onderhoudt behoedzaam de getuigenissen en tederheden van Wezer 
(v 22.121.134), hij erkent de goedheid van de schikkingen (v 39.156) 
en vindt vreugde in de wijzing (v 77).

Bewegen tot toewending. Door alle beden heen probeert de knecht We-
zer te bewegen zich hem toe te wenden en hem bij te staan (v 173).

11.   Het is zeker niet sterk genoeg om de stelling van W. Soll te dragen, dat psalm 119 
de klacht van een koning in ballingschap is.
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Ik roep met alle hart: ‘Buig je naar mij, Wezer!’ (v 145).
Ik roep Jou: ‘Bevrijd mij!’ (v 146).
Zie mijn gebogenheid en laat mij ontsnappen (v 153; vgl v 159).
Zoek jouw knecht (v 176).

Steeds is het roepen en smeken erop gericht de aandacht van Wezer 
in de richting van de knecht te trekken: ‘Bejegen jouw knecht, dat ik 
leef ’ (v 17). De toewending van Wezer kan ook concreter en ingrij-
pender gedacht zijn: ‘Steun mij … en ik leef … Schraag mij, en ik 
ben vrij’ (v 116-117). Of nog concreter: ‘Strijd mijn strijd en verlos 
mij, om jouw zegging laat mij leven’ (v 154). Het gaat om leven en 
dood (v 28.159). Verschillende keren wordt, geheel in de geest van 
psalm 119, gevraagd om leiding en bijstand, dat de ogen niet blind blij-
ven (v 18), dat zij zich niet door het verkeerde laten verlokken (v 37). 
Wezer moge het hart van de knecht ten goede neigen (v 36) en hem 
zijn weg wijzen (v 33).

Vermurwen. Het wezen van de derde gebedsvorm is: dat Wezer van 
binnenuit beweegt. Het gebed bidt om een gave die in vrijheid gege-
ven wordt. Nu is dat (vanuit een theologisch meta-perspectief ) nogal 
logisch. Maar in de beweging van de bidder is dit iets waarvan hij zich 
slechts geleidelijk aan bewust wordt. Hij beseft dat de eigenlijke ‘ver-
murwing’ (v 58) genade is. Het kan niet door de knecht worden be-
werkt. Het is een vrije gave.

De vermurwing die in Wezer plaats vindt, wordt door de knecht er-
varen als troost, dat wil zeggen: Wezer doet zijn invloed ten goede gel-
den, verandert zijn houding ten aanzien van zijn knecht.12 Troost is niet 
primair een kwestie van emotie, maar een verandering van houding 
die de opgelopen schending op een fundamenteel niveau herstelt.13 
Hierom bidt de knecht, wanneer hij aan het einde van zijn krachten 
is (v 82). Dit is de bemoediging die hij ontvangt in zijn ellende: ‘Dit 
is mijn troost in mijn gebogenheid, ja, jouw zegging laat mij leven’ 
(v 50). De zegging van Wezer legt een vertrouwenslaag in het leven van 
de knecht bloot, die dieper gaat dan de geschondenheid die zich in de 

12.  H. Simian-Yofre, nacham, in: TWAT 5 (1986), 368-369.
13.   Het diepere vlechtwerk van de trust wordt in de ‘troost’ opgedolven en beaamd, 

waardoor een herstel van vertrouwen optreedt.
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klacht uitte en in de gebogenheid werd uitgehouden. De knecht weet 
dat deze levengevende zegging gunnende liefde is: ‘Weze toch jouw 
gunst mij tot troost, als jouw zegging voor jouw knecht’ (v 76).

Besef van genade. Zojuist bleek al dat de werkelijke troost die de knecht 
ontvangt van Wezer, bestaat in zijn ‘gunst’. Gunst is een zichzelf me-
dedelende overvloed aan goedheid, die niet door degene die haar ont-
vangt kan worden bewerkt. Zij schenkt zichzelf om niet. Precies dit 
leren waarderen en leren ontvangen – als echte troost – is het waar 
alle ‘leren’ van de knecht om draait. Wat Wezer ‘gunnend’ zijn knecht 
aandoet, is blijvende leerstof (v 124). Dit zijn de ‘tederheden’ die hem 
doen leven (v 156). Dit is de bevrijdende zegging van Wezer die hem 
als gunnende liefde overkomt (v 41).

Precies het gunnende in de zelfmededeling van Wezer is ‘genade’. 
Genade is een edelmoedige en welwillende toewending, die als uiterst 
aangenaam en vriendelijk wordt ervaren.14 Genade is het bij uitstek 
niet-manipuleerbare. Zij wordt in vrijheid en op eigen initiatief ge-
schonken. Hierop is de vermurwing van de knecht gericht: ‘Ik ver-
murw jouw gelaat met alle hart, begenadig mij als jouw zegging’ (v 58). 
Vermurwing is genadig stemmen: ‘Mijn vergenadiging kome voor jouw 
gelaat, als jouw zegging red mij’ (v 170). Tweemaal is hier sprake van 
‘gelaat’. Dat is begrijpelijk, omdat ‘genade’ kenmerkend is voor de toe-
wending van het gelaat: ‘Gelaat je mij en begenadig mij als schikking 
voor wie zich verknochten met jouw naam’ (v 132). Inhoudelijk wordt 
de genade bepaald door de zelfmededeling van Wezer in zijn zegging 
(v 58.170), zijn schikking (v 132) en zijn wijzing: ‘Begenadig mij met 
jouw wijzing’ (v 29).

Terugblik. De derde gebedsbeweging van klagend pleiten komt vaker 
voor dan de weg van gemis en verlangen (35 tegenover 15 verzen). De 
reden van dit verschil lijkt te zijn dat de klachten en pleiten meestal de 
situatie van de knecht betreffen, voorzover deze bepaald wordt door 
wetteloos gedrag: het vergeten van de wijzing door hemzelf en het doe-
men van de ziedenden, met alle gevolgen vandien. In die zin dienen 
beide –verlangen én klagen –hetzelfde doel: Wezer als leraar aanvaar-

14.  D. Freedman, chanan, in: TWAT 3 (1982), 23-40.
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den (hoofdvorm 2). De derde hoofdvorm vindt zijn omslagpunt waar 
het bidden expliciet aandacht geeft aan de innerlijke verandering in 
Wezer en aan de vrijheid van zijn genadige toewending. Impliciet is 
deze ruimte altijd wel aanwezig in de klachten, de pleidooien en de 
oproepen tot handelen. Maar zij blijft impliciet. Voor de naïeve luiste-
raar doen de beden dan soms dwangmatig aan. Daarom is het goed te 
luisteren naar het innerlijk richtsnoer van het klagend pleiten: troost en 
genade (15 van de 35 verzen).

Erkenning

Speelden de drie eerste gebedsbewegingen zich vooral af tussen Wezer 
en zijn knecht, waarbij de gemeenschap uiteraard toehoorder is, in de 
laatste gebedsvorm worden de aanwezige luisteraars meer uitdrukkelijk 
in het spel betrokken. De gemeenschap vormt de ruimte waar gewag 
wordt gemaakt van Wezer en zijn aanwezigheid. Zijn persoon, zijn han-
delen en zijn eigenschappen worden openlijk geroemd. Zijn betekenis 
wordt aangewezen in personen en groepen. Zijn werking wordt echter 
niet slechts gemeld en aangewezen, zij wordt ook opgeroepen en ver-
sterkt. Zijn zegenkracht wordt bevestigd, zijn vergelding afgesmeekt. 
Wezer is het gevierde midden van zijn volk, ja, van heel de schepping. 
Het samenzijn zelf drukt zijn wezen uit, dat zingend en musicerend 
present wordt gesteld.

Openlijk gewagen. Het register van de ‘erkenning’ – in termen van open-
lijk getuigen en vertellen – wordt slechts sporadisch expliciet bespeeld. 
De knecht ‘vertelt’ met zijn lippen alles wat de mond van Wezer be-
schikt (v 13). Hij ‘spreekt’ tegenover vorsten over de vele wijzen waarop 
Wezer getuigenis aflegt van zichzelf (v 46). Hij is Wezer ‘erkentelijk’ 
voor de wijze waarop Hij de knecht leert (v 7), en voor zijn rechtvaar-
dige schikkingen (v 62). Ook ‘vertelt’ hij openlijk over de weg die hij 
ging en hoe hij hoopt dat Wezer daarbij zijn leraar is (v 26).

Voorbeelden en tegenpolen. Het meest expliciet bespeelt psalm 119 het 
register van de ‘erkenning’ door positieve en negatieve voorbeelden naar 
voren te brengen. Meteen de openingsverzen al stellen een gemeenschap 
ten voorbeeld die zich wijdt aan de weg die Wezer wijst (v 1-3). Het anti-
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type is de groep die vals spel speelt (v 3). Deze polariteit doortrekt heel de 
psalm. Positief gewaardeerd wordt een levenswijze die zich zuiver afstemt 
op Wezer (v 9) en hem hoe dan ook trouw blijft (v 30; zie v 51.106). 
Deze levensweg wordt uitdrukkelijk ‘goed’ genoemd (v 65.71.72), voor 
wie hem ten einde toe gaat (v 32). Door deze levenswijze is de knecht 
een metgezel van de vromen: ‘Ik ben een gezworene van al wie Jou schro-
men en jouw kommernissen bewaken’ (v 63). Zij ‘zien’ hem (v 74) en zij 
wenden zich naar hem als voorbeeld: ‘Jouw beschroomden keren zich 
naar mij, jouw getuigenissen voelen zij’ (v 79). Hiertegenover staan de 
doemenden die hem bedroeven (v 136), op wie de ijver van de knecht 
stuk loopt (v 139), die hem innerlijk opvreten (v 53) en van wie hij walgt 
(v 158). Kern van hun levenswijze is: zij distantiëren zich van de wijzing 
van Wezer (v 150.150). Deze openlijke polarisering bespeelt op preg-
nante wijze het register van de ‘erkenning’. De knecht geeft publiekelijk 
te kennen waar hij staat ten opzichte van zijn volksgenoten.

Het goddelijk midden. Het centrum van de ‘erkenning’ is Wezer. Hij 
vormt het hechte middelpunt van de wijzing, de aanspraak en de gebo-
den (v 86.160). Hij is bewarend en bewaart alle schikkingen en getui-
genissen eeuwig (v 137.142.144). Wezer is de bron van alle geboden: 
‘Jij gebiedt jouw getuigenissen, bewaring en uiterste hechtheid’ (v 138; 
zie v 4). Wezer zelf is het die in zijn gunnende liefde en goedheid het 
land vervult (v 64; zie v 68).

Maar niet alleen het land en die erop wonen, heel de schepping 
draagt hij in zijn hechte aanspraak.

Eeuwig, Wezer,
richt in de hemel jouw aanspraak zich op.
Geslacht op geslacht jouw hechtheid,
Jij vestigt het land, en gesteld is het.
Naar jouw schikkingen zijn zij gesteld vandaag,
ja, alles jouw knechten (v 89-91).

In de hemel en de aarde is de aanspraak van Wezer zichtbaar, die het al 
schikt. Alles is knecht van Wezer. Dit verovert Hij – met gemak – op 
de chaosmachten, die zich tonen in de doemenden en de ziedenden 
(v 21.118.119).
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Bekrachtiging. Het register van de ‘erkenning’ houdt niet op met de 
lofprijzing van Wezer als scheppend midden van zijn gemeenschap en 
zijn schepping. De lofprijzing betekent een bekrachtiging, zoals een 
koning zich sterk voelt wanneer zijn volk hem huldigt. Zo wordt Wezer 
opgeroepen de chaosmachten te bestrijden, die de wijzing ruïneren: 
‘Tijd om te maken voor Wezer, ze vergruizen jouw wijzing’ (v 126). 
Zoals de boosdoeners ‘naderen’ om hun destructieve plannen te vol-
voeren (v 150), zo moge Wezer ‘nabij’ zijn ten gunste van zijn knecht 
(v 151). In iedere ‘erkenning’ zit een moment van bekrachtigen. Dat 
is ook de eigenlijke reikwijdte van de zegening: ‘Gezegend Jij, Wezer’ 
(v 12a). Zijn zegenkracht moge doorwerken in zijn leerling: ‘Leer mij 
jouw kerven’ (v 12b).

Vieren. Het meest intiem is het gevierde Midden verbonden met zijn 
gemeenschap in het vieren. ‘Vieren’ is iemand in het middelpunt van 
de kring plaatsen en daar zijn betekenis glorieus laten stralen. Bij 
dit vieren grijpen de Gevierde, de vierende gemeenschap en datgene 
waarin en waarmee Hij gevierd wordt, in elkaar. Ze zijn één. Dat is 
precies viering.15 Zo gezien vormen de verzen aan het einde van de 
psalm, waarin sprake is van ‘vieren’, een climax. De knecht getuigt van 
zichzelf: ‘Zevenmaal daags vier ik Jou om de schikkingen van jouw 
bewaring’ (v 164). Dat wil zeggen: Wezer is het stralende middelpunt 
geworden van de knecht. De reden is: Wezer heeft alles zo geschikt, dat 
zijn waarheid schittert. Deze altijddurende viering welt in hem op als 
een bron: ‘Mijn lippen kwelmen van viering’ (v 17). Dit is zijn leven, 
dit is zijn schikking. Dit moge altijd zo blijven: ‘Leve mijn ziel, zij viere 
Jou, jouw schikking helpe mij’ (v 175).

Terugblik. In deze laatste gebedsvorm speelt de openbare ruimte een 
belangrijke rol. Zij is de ruimte van de ‘erkenning’. Daarin gaan twee 
dimensies voortdurend in elkaar over. Aan de ene kant is er de gemeen-
schap die de klankruimte vormt van de erkenning en waarbinnen zich 
specifieke polariteiten aftekenen (beschroomden-ziedenden). Aan de 
andere kant is er Wezer, die het midden vormt en die gezegend en ge-
vierd in het midden wordt geplaatst. Maar beide gaan voortdurend in 

15.   Zie voor deze samenhang K. Waaijman, Psalmen om Jeruzalem, Kampen 1985, 141-
150.
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elkaar over. Want de polariteiten vloeien onmiddellijk voort uit Wezer 
die bewarend is en hecht. Hij deelt de destructie van de ziedenden niet 
en beschermt zijn beschroomden als een schild. Hij briest naar de zie-
denden als waren zij chaosmachten. Zo is ook de profilering van de be-
schroomden niet zomaar een daad van verkondiging, zij is een viering, 
waarin Wezer zich als gevierd midden veraanwezigt. Dit over en weer 
is ook kwantitatief in evenwicht: aan beide zijden rond de 25 verzen.

Doordenking

Wanneer een koor een vierstemmig stuk instudeert, dan oefenen de 
vier stemmen meestal eerst apart. Daarna zingen zij samen. Op deze 
manier kunnen zij beter de andere partijen en zichzelf horen. Zo is het 
ook met de vier gebedsbewegingen. Nu we ze alle vier apart hebben 
beluisterd, kunnen we beter horen hoe ze samen klinken en hoe ze 
wederzijds elkaar profileren en versterken. Voor de goede hoorder is het 
bijvoorbeeld prachtig te horen hoe de weg van verlangen en zich toe-
vertrouwen (vorm 1) parallel loopt met het klagen en pleiten dat We-
zer beweegt tot handelen (vorm 3). Samen geven zij existentiële diepte 
aan de bereidheid van de knecht Wezer als leraar concreet toe te laten 
in zijn behoedzaam en indachtig leven (vorm 2). Deze drie stemmen 
op hun beurt klinken niet in een individuele ruimte, maar zij verster-
ken de erkenning van Wezer in de leergemeenschap (vorm 4). Op deze 
wijze klinken de vier gebedsbewegingen samen, zonder dat er ook maar 
één stem wegvalt. 

Dat de stemmen in dit polyfone kwartet elkaar herkennen, komt 
door hun gemeenschappelijke betrokkenheid op een leven dat zich laat 
leiden door de acht kernwoorden en door de betrekkingswerkelijkheid 
die daarin ligt uitgedrukt. Verlangen en overgave, leren en inzicht, 
klacht en genade, verkondiging en vieren zijn alle betrokken op de in-
teriorisatie van de kernwoorden: het verlangen ernaar, de inbreuk erop, 
de voltooiing ervan. De boventoon wordt gevoerd door de grondbewe-
ging van toelaten en ontvangen: ruim 75 verzen of versdelen tegenover 
de andere elk rond de vijftig. Leren en zich eigen maken zijn in het 
kwartet toonaangevend.

Kenmerkend voor psalm 119 is dat alle gebedsbewegingen een ver-
schuiving te zien geven van ik naar Jij. Het verlangen dat zichzelf uit 
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handen geeft, weet zich in Wezer geborgen. De klacht die om gehoor 
smeekt, smaakt ten slotte de vrije gave van de genade. Wat verteld wordt, 
blijkt uiteindelijk de Gevierde zelf te zijn. En door dit alles heen: het 
geleerde begint van binnenuit te zuchten. De verschuivingen zorgen er-
voor dat psalm 119 zich laat typeren als een mystiek-dialogisch gebed.
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Hoofdstuk 7

De eerste woorden

In een gedicht zijn de eerste woorden belangrijk, niet alleen omdat ze 
raak en mooi moeten zijn, maar vooral omdat ze doen waar ze voor 
staan: het gedicht openen. In de eerste woorden wordt de toon gezet 
of het grondmotief ontvouwd. De ruimte waarin het gedicht de lezer 
binnenleidt, wordt geopend. De eerste woorden van psalm 119 doen 
wat van een goed gedicht verwacht mag worden: zij bieden een gerede 
toegang en zijn een eerste oriëntatie.

De eerste woorden zijn: ‘Welvaart wie gaaf op weg zijn’ (v 1a). De 
beginregel opent met een zaligspreking, die zich uitstrekt over de eerste 
drie verzen (v 1-3); het grondmotief van ‘de weg’ wordt geïntrodu-
ceerd; de kwalificatie ‘gaaf ’ klinkt. 

Welvaart

Het eerste woord van psalm 119 is een zogenaamde ‘zaligspreking’ 
(v 1). Maar deze zaligspreking staat niet alleen. Zij wordt onmiddellijk 
gevolgd door een tweede zaligspreking, die twee keer zo lang is (v 2-3) 
en uit twee bicola bestaat, verbonden door ‘en’.1 De twee zaligspre-
kingen worden omsloten door een inclusio: ‘Welvaart wie gaaf op weg 
zijn, die gaan in de wijzing van Wezer. … In zijn wegen gaan zij’ (v 1 
en 3b). Alles bij elkaar vormen de twee zaligsprekingen een uitnodi-
gende entree: ze openen ‘de toegangspoort van heel de psalm’.2 Deze 
toegangspoort onderscheidt zich van het aanhoudende gebed, dat er 
onmiddellijk op volgt en niet meer ophoudt. De beginwoorden zijn 
‘een inleiding, die voorop geplaatst is, waarna een formeel en stilistisch 

1.   Het Hebreeuws gebruikt hier ’af, vanwege de ’alef. Zie The Dictionary of  Classical 
Hebrew I, Sheffield 1993, 352.

2.  G. Ravasi, Il libro dei Salmi III, Bologna 19915, 459.
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gelijkvormige tekst volgt, die één langgerekt gebed is’.3

We spraken steeds over ‘zaligspreking’ maar vertaalden ‘welvaart’. 
Waarom? En wat betekent zo’n welvaart-spreuk? Over de vertaling 
kunnen we kort zijn. Het Hebreeuwse ’asjree gaat waarschijnlijk terug 
op het bewegingswoord ’asjar, dat zoiets als ‘gaan’ of ‘varen’ (bij over-
gankelijk gebruik ‘voeren’) betekent (vgl Spr 9,6; zie ook ps 17,5.11; 
40,3; 44,19; 73,2).4 Bij de betekenisnuancen van de welvaartspreuk 
moeten we iets langer stilstaan, want het is een veelzijdig woord.

Begroeting. ‘Welvaart’ is een communicatief woord: een persoon of 
groep wordt welkom geheten. Zo worden pelgrims met de uitroep ‘wel-
vaart’ begroet: ‘Waarschijnlijk gaat het om de bedevaart naar de tempel 
in de zin van de deuteronomistische beweging en de terugkeer uit de 
ballingschap.’5 Een goed voorbeeld is de pelgrim van psalm 84. Aan het 
einde van zijn pelgrimage begroet hij de priesters en levieten: ‘Welvaart 
wie gezeten zijn in jouw huis, blijvend Jou vieren’ (v 5). De priesters 
en levieten op hun beurt begroeten de pelgrim: ‘Welvaart de aardeling, 
weerbaar in Jou, met de pelgrimswegen in hun hart’ (v 6). De psalm 
eindigt met een wederzijdse gelukwens: ‘Welvaart de aardeling die zich 
veiligt in Jou’ (v 13).6 Dit drievoudige ‘welvaart’, dat een hartelijk over 
en weer typeert, maakt de communicatieve lading van de begroeting 
invoelbaar.

Bevestiging van de levensweg. Kraus heeft er op gewezen, dat het woord 
‘welvaart’ weltoffen is, tegenover het sacraal-plechtige ‘gezegend’.7 Dit is 
inderdaad in zoverre waar, dat ‘welvaart’ niet rechtstreeks op God be-
trekking heeft, maar op de levensweg van mensen. Zo wordt in psalm 
128 iemand bevestigd in zijn ‘welvaart’, omdat hij ‘Wezer schroomt, 
zijn wegen gaat’ (v 1). Wanneer we vervolgens kijken hoe zo’n eerbiedig 
leven eruit ziet, dan wordt iemand getekend die geniet van het werk 
van zijn handen, zijn vrouw bemint en zich omringd weet door zijn 
kinderen (v 2-3). Met name het werk van zijn handen wordt ‘welvaart’ 

3.  K. Seybold, Die Psalmen, Tübingen 1996, 473.
4.  H. Cazelles, ’asjree, in: TWAT 1 (1975), 481.
5.  Ibid., 482.
6.  K. Waaijman, Psalmen om Jeruzalem, Kampen 1985, 67-74.
7.  H. Kraus, Psalmen 1-59 (BK XV/1), Neukirchen-Vluyn 19785, 138.
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genoemd (v 2). Deze ‘welvaart’, die tot gestalte komt in een eerbiedig 
leven, wordt vanuit het heiligdom ‘gezegend’ (v 4; zie ook v 5). Hier 
zien we hoe de ‘welvaart’, die zich aftekent in de levensweg, vanuit 
het heiligdom ‘gezegend’ wordt.8 Hoe concreet en aards deze ‘welvaart’ 
is zien we ook in psalm 127, waar iemand gelukkig geprezen wordt 
om de kinderrijkdom die Wezer hem geschonken heeft (ps 127,3-5). 
Deze aardse ‘welvaart’ mag niet worden gescheiden van de hierboven 
beschreven ‘bedevaart’ want in de vroomheid van de Tweede Tempel 
zijn de oriëntatie op de Sion (pelgrimage) en de lekenspiritualiteit twee 
kanten van één medaille.9 

Toekomst. De groet ‘welvaart’ bevestigt niet slechts de levensgang van 
de pelgrim en de vrome leek tot nu toe, zij spreekt ook uit dat deze weg 
toekomst in zich draagt, het leven binnenvoert. Dit is goed zichtbaar in 
psalm 1, die in menig opzicht via psalm 19 een band onderhoudt met 
psalm 119. In psalm 1 wordt de vrome, die dag en nacht behaaglijk 
murmert in de wijzing, vergeleken met een boom die reeds als stekje 
(vgl Ez 17,8; zie v 22-25) werd overgeplant naar het bevloeiingssysteem 
van de wijzing. Dit stekje wordt als boom ‘welvarend’ genoemd, omdat 
hij ‘zijn vrucht geeft op zijn tijd en zijn loof niet verwelkt: alwat hij 
maakt, vordert’ (v 3). In het eindoordeel houdt deze boom stand. De 
doemenden niet, die zijn ‘als kaf dat in de wind verwaait’ (v 4). De 
vrome – dat is de bewarende (tsaddiq) – draagt de toekomst van Wezer 
in zich. Dat is de ‘welvaart’ waar ook psalm 119 naar uitziet.

Voorbeeldig. De groet ‘welvaart’ roept een ideaalbeeld op. Een persoon 
of groep wordt ten voorbeeld gesteld: dit is de weg die wij moeten gaan. 
Zo roept psalm 1 het ideaalbeeld op van iemand die getypeerd wordt 
door drie nieten en één ja. De drie nieten zijn deze: hij begeeft zich niet 
in het beraad van de doemenden, gaat niet de weg van de misdadigers 
en neemt niet deel aan de zitting van de dollen (v 1). Met deze drie nie-
ten is de verbondsruimte uitgespaard,10 waarbinnen het grote ja wordt 

  8.  K. Waaijman, Psalmen 120-134, Kampen 19782, 69-76.
  9.   K. Seybold, Die Wallfahrtspsalmen, Neukirchen-Vluyn 1978; K. Waaijman, Pel-

grimspsalmen (120-134). Pelgrimage, in: De Bijbel Spiritueel (red. F. Maas et al.), 
Zoetermeer-Kapellen 2004, 287-293.

10.  K. Waaijman, Het scherpen van de geloofszin, in: Speling 45 (1993) nr. 3, 88-96.
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geleefd: zich dag en nacht met vreugde in de wijzing van Wezer verdie-
pen (v 2). In dit clair-obscur van nee en ja tekent de welvaart zich af, 
die in psalm 119 voorbeeldig wordt genoemd. We zien hier immers aan 
de ene kant de knecht van Wezer, die met uiterste aandacht de wijzing 
door zich heen laat gaan en daar vorm aan geeft in zijn dagelijks leven. 
Hij weet zich één met de ‘gezworenen’ en de ‘beschroomden’ van Wezer 
(v 63.74.79). Hiertegenover staan de doemenden, die ziedend tekeer 
gaan en de ordeningen schenden. Zij honen en verguizen de knecht, 
verteren het leven van de arme, spitten valkuilen, liegen en bedriegen, 
buiten uit en benauwen (v 21-22.39.42.51.53.61.69.78.85.87.95. 
110.122.143.157). Dit clair-obscur van doemenden en bewarenden 
typeert, precies als tegenstelling, de ‘welvaart’ van psalm 119. Meteen 
in het begin al wordt dit contrast opgevoerd. Enerzijds de gaven, die 
de wijzing van Wezer gaan, zijn getuigenissen behoeden, met alle hart 
hem vragen, zijn wegen gaan. Daartegenover degenen die valsheid 
wrochten.

Erkenning. In het vorige hoofdstuk zagen wij dat een van de vier ge-
bedsbewegingen de dynamiek van de erkenning is. Een belangrijk mo-
ment in deze dynamiek is dat in een persoon, groep of gebeurtenis het 
werk van Wezer wordt ‘erkend’. Deze openlijke erkenning van Gods 
hand in het leven van zijn beschroomden is zelf reeds gebed, ook zon-
der dat Wezer rechtstreeks wordt aangesproken.

‘Welvaart’ is zo’n biddende erkenning, want hiermee wordt openlijk 
getuigd dat deze levensweg getekend is door de wijzing en de getuige-
nissen van Wezer. Hij wordt door de beschroomden ervaren als de wijze 
waarop Wezer getuigenis aflegt van zichzelf. 

Jouw beschroomden keren zich naar mij,
jouw getuigenissen voelen zij (v 79).

De Godvrezenden ervaren in de knecht – zij ‘voelen’ – de getuigenis-
sen van Wezer. Dit is de ‘welvaart’ die zij in hem begroeten. Dit is de 
gebedsbeweging van de erkenning.

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   152 30-05-12   12:23



 hoofdstuk 7. de eerste woorden 153

De weg

We zagen, dat de twee welvaart-spreuken omsloten worden door het 
gaan van de weg: ‘Welvaart wie gaaf op weg zijn, die gaan in de wijzing 
van Wezer … in zijn wegen gaan zij’ (v 1.3b). Hiermee is een belangrijk 
motief geïntroduceerd: de weg. Dit motief sluit innerlijk aan bij ‘wel-
vaart’ in zover ook dit een bewegingswoord is. 

Het gaan van de weg roept een betekenisveld op dat in psalm 119 
wijd vertakt is. 

weg (v 1.3.5.14.26.27.29.30.32.33.35.37.59.168)
pad (v 9.15.101.104.128)
baan (v 35.105)
voeten (v 59.101.105)
hielen (v 33.112)
stappen (v 133)
gaan (v 1.3.45)
rennen (v 32)
komen (v 41.77.170)
naderen (v 150.169)
haasten (v 60)
niet talmen (v 60)
keren (v 79)
ontwijken (v 29.102.115) 
onttijgen (v 37.39)
ontneigen (v 51)
ontslippen (v 153)
vervolgen (v 86.161)
valkuil (v 85)
sprenkel (v 110)
struikeling (v 165)
dolen (v 10.21.67.118)
zwerven (v 110.176)

Alles bij elkaar gaat het om zo’n zestig verwijzingen naar weg en be-
weging, komen en gaan, vastlopen en in vrijheid gaan, wijzen en laten 
dolen. Het is een semantisch veld dat in belangrijke mate psalm 119 
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doordringt en draagt. Hierbij sluiten de kernwoorden ‘wijzing’ en ‘ker-
ven’ aan.

Dit woordveld past in het globale beeld van het bijbels gebruik.11 
Meestal duidt de weg (derek) op de menselijke gang, zijn beweging in 
en door het leven, de wijze waarop hij voortgaat.12 De levensweg is niet 
zonder gevaren, wijzing is noodzakelijk.13 In psalm 119 wordt het gaan 
van de weg vanuit twee perspectieven ontwikkeld: vanuit de mens – 
‘mijn wegen’ – en vanuit Wezer – ‘jouw wegen’ –. Het boeiende is de 
wijze waarop beide wegen met elkaar verweven zijn.

Het menselijk perspectief van de ‘weg’ komt meteen in strofe 2 al in 
beeld met de vraag: ‘Waarmee loutert een jeugdige zijn pad?’ (v 9). Hoe 
zal hij uitgroeien tot volkomen behoedzaamheid? Daartoe zal hij moe-
ten kiezen voor ‘de weg van hechtheid’ (v 30), ‘de weg van de geboden’ 
moeten doorlopen (v 32), zich rekenschap moeten geven van zijn ‘we-
gen’ (v 59). Of wat hetzelfde is: hij moet ieder kwaad ‘pad’ ontwijken 
(v 29.101.104), niet wegdwalen uit de geboden (v 21.51.102) en niet 
in valstrikken lopen (v 85.110.165). 

Maar er is meer. De knecht bidt tegelijk dat zijn weg omgevormd 
wordt in de weg van Wezer: ‘Beweeg mij in de baan van jouw geboden’ 
(v 35). In wezen bidt de knecht om een perspectiefwisseling: Mijn weg 
moge zijn weg worden (v 33). Het is alsof de behoedzame gang van de 
knecht gedragen wordt door de wijzing van Wezer: ‘Ach waren mijn 
wegen vast te bewaken jouw kerven … Vestig mijn stappen in jouw 
zegging’ (v 5 en 133). Deze perspectiefwisseling is enerzijds een kwestie 
van bewustwording (mijn weg is jouw weg, v 27), maar tegelijk een 
kwestie van zichzelf volkomen toevertrouwen aan Wezer (v 26.168). 
Met Seybold kunnen wij stellen dat psalm 119 de ‘leefruimte’ van We-
zer present stelt die een ‘weg’ is. Het is ‘de zin van deze psalm in deze 
leefruimte binnen te voeren en haar regels in te oefenen’.14

Het bidden en smeken van psalm 119 – ‘In jouw weg laat mij leven’ 
(v 37) – is er op gericht dat mijn gaan van de weg wordt omgevormd 
door de weg die Wezer gaat met mij. Dan is mijn gang gaaf. De knecht 
roept uit: ‘In de weg van jouw getuigenissen verblijd ik mij … Een 

11.  Zie hiervoor K. Koch, derek, in: TWAT 2 (1977), 294-312.
12.  Ibid., 295.
13.  Ibid., 306.
14.  K. Seybold, Die Psalmen, o.c., 472. 
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lamp voor mijn voet is jouw aanspraak, een licht voor mijn baan’ (v 14 
en 105). Deze verwevenheid van de beide wegen wordt programma-
tisch uitgedrukt in het eerste vers van de psalm.

Welvaart wie gaaf op weg zijn,
die gaan in de wijzing van Wezer (v 1).

Volmaakt is de knecht wanneer hij gaat in de wijzing van Wezer, met 
allen die ‘zijn wegen gaan’ (v 3). Nu pas is zijn gaafheid echt gaaf: ‘Ja, 
Jij wijst mij!’ (v 102). 

Dit gaan van de weg staat in hetzelfde clair-obscur als ‘welvaart’. De 
weg van Wezer moet steeds opnieuw worden veroverd op de dwaal-
wegen, die ontweken moeten worden. Valkuil, sprenkel en struikeling 
liggen steeds op de loer. Dolen en zwerven dreigen voortdurend. Niet 
voor niets eindigt psalm 119 met deze erkenning en bede: ‘Ik zwerf als 
een snevend schaap, zoek jouw knecht’ (v 176). De knecht is er zich 
van bewust verloren te lopen, als Wezer hem niet zoekt.

Gaafheid

In de welvaartsspreuk worden mensen begroet die ‘gaaf op weg zijn’ 
(v 1a). De woorden ‘gaaf ’ en ‘weg’ zijn in deze typering nauw met 
elkaar verbonden, zo nauw dat ‘gaaf ’ kan slaan op de begroete mensen 
(gave mensen), hun wijze van gaan (gaaf in doen en laten) en de levens-
weg die in hen vorm krijgt (de gave weg).15 Gaafheid is blijkbaar de weg 
van volmaaktheid, zoals die zich verwerkelijkt in het leven van mensen, 
een weg die zich aftekent in het clair-obscur. Want het ene woord ‘gaaf-
heid’ betekent in het Hebreeuws aan de ene kant ten gronde gaan, aan 
de andere kant tot uitbloei komen.16 In psalm 119 voert de positieve 
betekenis de boventoon. Op de achtergrond klinkt de dreigende afgang 
echter steeds mee. Vier nuances zijn voor een goed verstaan van ‘gaaf-
heid’ belangrijk: de oorspronkelijke gaafheid, de uiteindelijke voltooi-
ing, de groei en de overgave.

15.  B. Kedar-Kopfstein, tamam, in: TWAT 8 (1995), 697-798.
16.  Ibid., 688-701.
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Oorspronkelijke gaafheid. Wanneer ons lichaam niet is aangetast 
door ziekte, misvorming of verwonding, wordt het ‘gaaf ’ genoemd 
(ps 38,4.8). Een wijnstok die niet tot gebruiksartikel is omgevormd, 
heeft nog zijn oorspronkelijke vorm, hij is ‘gaaf ’ (Ez 15,5). Ezechiël 
zegt over de vorst van Tyrus: ‘Gaaf was jij op jouw wegen, vanaf de dag 
dat je geschapen werd’ (Ez 28,15). Blijkbaar gaat het om zijn oorspron-
kelijke gaafheid (vgl Hoogl 6,9; zie 5,2). Zo zijn ook de offerdieren 
die in het heiligdom geofferd worden ‘gaaf ’ en ‘zonder enig gebrek’ 
(Lev 1,3; 19,5). Het paaslam moet ‘gaaf ’ zijn: ‘Een gaaf, mannelijk, 
éénjarig stuk kleinvee moet je nemen’ (Ex 12,5). Dit spoort volkomen 
met de wijze waarop de knecht zijn leven ziet.

Weze mijn hart gaaf in jouw kerven,
dat ik mij niet schaam (v 80).

De knecht bidt dat zijn hart tot volkomen eenvoud, overgave en door-
schijnendheid moge komen in de ontmoetingsruimte die Wezer in zijn 
gunnende liefde heeft uitgespaard en omgrensd. In deze ruimte moge 
zijn gaafheid aan het licht komen.

Voltooiing. Gaafheid is niet alleen de oorspronkelijke integriteit van 
een gewas, een dier of een mens, gaafheid duidt ook op volledig, vol-
groeid en volwassen zijn. Wanneer het heiligdom helemaal met goud is 
overtrokken, dan is dat ‘gaaf ’ (1 Kon 6,22). Ook een zuilengalerij die 
voltooid is, wordt ‘gaaf ’ genoemd (1 Kon 7,22). Een gaaf lied wordt 
ten einde toe gezongen (Deut 31,30). Een jaar loopt gaaf ten einde 
(Gen 47,18). Dit zijn allemaal materiële voorbeelden. Ook geestelijke 
processen kunnen tot voltooiing komen. In het boek Job wordt de 
Machtige gezien als Degene die ‘gaaf ’ kent, omdat door Hem alles zo 
geschapen is, dat alle schepselen volledig op elkaar zijn afgestemd (Job 
37,1-24). Zo is een mens tot voltooiing gekomen, wanneer hij ‘met 
gaafheid van hart’ iets doet (Gen 20,5-6) of zijn levensweg volkomen 
gaat (1 Kon 9,4; ps 78,72; 101,2). Dit werpt een nieuw licht op het 
vers dat wij zojuist bespraken: ‘Weze mijn hart gaaf in jouw kerven’ 
(v 80). Wellicht duidt de psalm én op de oorspronkelijke gaafheid én 
op de voltooide gaafheid van de knecht. In het laatste geval is de gaaf-
heid van de knecht dat hij in de ontmoetingsruimte die Wezer liefdevol 

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   156 30-05-12   12:23



 hoofdstuk 7. de eerste woorden 157

heeft uitgespaard, tot voltooiing is gekomen.
Om dieper inzicht te krijgen in de voltooiing zoals psalm 119 die 

ziet, staan we een ogenblik stil bij het slotvers van de lamed-strofe die 
opent met een hymne op de schepping van hemel en aarde, waarin 
de aanspraak en de schikkingen van Wezer zich openbaren (v 89-91). 
Deze strofe eindigt aldus:

Bij alle einding zie ik gekap,
uiterst breed is jouw gebod (v 96).

De knecht heeft verschillende vormen van einding gezien. Sommige 
worden gekenmerkt door een voortijdig einde: een handicap, een 
breuk, een verlies. Andere zijn getekend door voltooiing en volgroeid-
heid. Beide vormen van einding (die kenmerkend zijn voor de dubbel-
zinnigheid van alle gaafheid) worden getekend door eindigheid. Ook 
het ‘al’ van hemel en aarde (v 91b), hoezeer ook gevestigd in de aan-
spraak van Wezer, is eindig. Want waar hemel en aarde elkaar raken, te-
kent de ‘grens’ van de horizon zich af (ps 19,7). Zij ‘kappen’ elkaar dus 
af. Hiertegenover staat de voltooiing die eigen is aan de betrekking van 
Wezer met zijn knecht: zij opent een ontmoetingsruimte die oneindig 
breed is, zonder enige begrenzing. 

Groei in gaafheid. Tussen de oorspronkelijke gaafheid en de voltooide 
gaafheid bemiddelt de groei, een proces dat nooit ophoudt. Gaafheid 
is een weg. Daarom gaat ‘gaafheid’ graag een verbinding aan met ‘gaan’ 
en ‘weg’.17 Gaafheid betekent een weg van ‘loutering’ (v 9). Het spre-
ken van de mond, de intenties van het hart en het gedrag vragen erom 
steeds opnieuw met elkaar in overeenstemming te worden gebracht, 
zodat een transparant mens verschijnt, eerlijk en oprecht, in één woord: 
gaaf. Zo iemand ‘gaat in gaafheid’, dat wil zeggen: hij werkt ‘bewarend’ 
en spreekt ‘hecht uit zijn hart’ (ps 15,2). In psalm 101 wordt zo’n door-
schijnende mens getekend: hij zal niet heimelijk ondermijnen, niet af-
wijken van de rechte weg, geen bedrieglijke intenties koesteren in zijn 
hart, zijn vriend niet belasteren, niet verwaand zich verheffen. Deze 
transparante mens ‘gaat gaaf van hart … gaat de gave weg’ (v 2.6).

17.  Ibid., 697-698.
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Hoe vreemd het ook mag klinken, gaafheid is nooit af. Gaafheid 
is een oneindig groeiproces. Iedere stap op de weg brengt onze oor-
spronkelijke gaafheid, in de ogen van Wezer, in contact met onze uit-
eindelijke gaafheid, in de ogen van Wezer. De weg bemiddelt tussen 
beide, voortdurend. Er is geen gaafheid zonder weg. Gaafheid is: gaaf 
op weg zijn. Je kunt dus eigenlijk nooit zeggen: de oorsprong is gaaf of 
de voltooiing is gaaf of de weg is gaaf of deze mens is gaaf, want ze zijn 
voortdurend onderling in beweging. We laten enkele spreuken uit de 
wijsheidsspiritualiteit volgen, om te proeven hoe dynamisch gaafheid 
is.

Wie gaaf gaat, gaat veilig,
wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien (Spr 10,9).
Bewaring behoedt wie gaaf gaan,
maar doemen doemt de misdadiger (Spr 13,6).
Beter een behoeftige die in gaafheid gaat,
dan een verdraaide lip die dwaas is (Spr 19,1).
De bewaring van de gaven recht zijn wegen,
in zijn doemen valt de doemende (Spr 11,5).
Een bewarende gaat in gaafheid,
welvaart zijn kinderen na hem (Spr 20,7).

In gaafheid gaan haalt onze oorspronkelijke gaafheid naar boven en 
borgt deze in een bestemming, die ons in de gave weg tegemoet komt. 
Dit is: gaaf op weg zijn (ps 119,1). 

Argeloosheid. Een aspect van de gaafheid, dat apart vermeld moet wor-
den is de argeloosheid. Abimelek wist niet dat Sara met Abraham ge-
trouwd was, toen hij zijn avances maakte (Gen 20,2). Hij had gehoord 
dat het de zus van Abraham was. Daarom was zijn nadering tot haar 
onschuldig en argeloos. Er was geen sprake van een dubbele agenda. De 
vijandelijke boogschutter die de koning van Israël raakte, doet dit in 
gave argeloosheid, niet lettend op iets anders dan het spannen van zijn 
boog en het richten van zijn pijl (1 Kon 22,34). David verliest zich vol-
komen in de heilige dans, zonder enige bijgedachte, zelfreflectie of een 
bewustzijn dat zich verplaatst in de kritische toeschouwer (1 Kon 9,4). 
Wie ‘gaaf ’ gaat, gaat in één vloeiende beweging (flow), zonder terug te 
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buigen op zichzelf. Hij voelt zich ‘veilig’ in de beweging zelf: ‘Wie gaaf 
gaat, gaat veilig’ (Spr 10,9). Deze gaafheid proef ik in degenen die ‘gaaf 
op weg zijn’ (ps 119,1). Zij gaan ongedeeld en helemaal: ‘met alle hart 
vragen zij Hem’ (v 2).

Terugblik

‘Welvaart wie gaaf op weg zijn.’ Deze eerste woorden van psalm 119 
bevatten, mits goed verstaan, het hoofdmotief van het gedicht dat on-
middellijk bevestigd wordt door de woorden die er op volgen: ‘gaan’ en 
‘wijzing’. Deze horen thuis in hetzelfde zinveld. Dit motief van de ‘weg’ 
wordt op verschillende niveaus ontwikkeld.

Om te beginnen is er de weg als tekstlint. Door zijn lengte en gelijk-
matige bouw doet de psalm zich voor als een gebedssnoer: vers na vers 
glijden de kralen door de vingers. Het tekstlint is een pelgrimsweg, die 
biddend wordt gegaan.

Het tekstlint reikt niet alleen de gebedswoorden die ritueel gemur-
merd worden, het symboliseert tegelijk de levensweg, met zijn vele, ver-
schillende levenssituaties. Wellicht zijn deze situaties in hun verschei-
denheid bedoeld om de herkenbaarheid te vergroten. De Hebreeuwse 
‘weg’ (derek) heeft twee aspecten. Enerzijds is het een leidraad, een 
spoor dat ingekerfd is om gevolgd te worden. Anderzijds is de weg een 
ruimte. De psalm ‘presenteert een levensruimte (een weg, zie vers 1) en 
deze levensruimte binnenvoeren (…) is de zin van de psalm’.18

De weg wordt gegaan. Meer dan een gebaande weg die vóór ons ligt, 
wordt de weg voltrokken in het gaan. De weg is een gang.19 Het gaan 
van de weg is niet primair doelgericht: de kortste overbrugging van A 
naar B; de weg verwerkelijkt zich in het gaan zelf.20 Niet het doel staat 
centraal, maar de verbreding van het spoor tot ruimte wordt beoogd: 
de weg ontsluit de ruimte. Dit is treffend verwoord in psalm 121. De 
teneur van dit gedicht begint met de angstige (dus smalle) weg van de 
pelgrim door het gebergte. Gaandeweg wordt de lezer uitgenodigd in 
deze weg de weg van Wezer met Israël, de levensweg en de weg van 

18.  K. Seybold, Die Psalmen, o.c., 472.
19.  K. Koch, derek, in: TWAT 2 (1977), 295.
20.  Ibid., 295-296; 306.
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Gods schepping te lezen.21 Op deze wijze verbreedt de pelgrimsweg 
zich tot de eeuwige weg van Wezer met zijn mensen door de tijd (vgl 
v 96). Dit is het ook wat psalm 119 beoogt. 

Een beslissend moment in de verbreding van de weg is de omvor-
ming van mijn weg in de weg van Wezer: ‘Die gaan in de wijzing van 
Wezer … zijn wegen gaan zij’ (v 1 en 3). Deze omvorming wordt ieder 
vers opnieuw uitgelokt door de kernwoorden, waarin de betrekking 
tussen Wezer en zijn knecht verwoord en verwerkelijkt wordt: ‘Jij wijst 
mij; Jij spreekt mij; Jij bekommert je om mij.’ De kernwoorden nodi-
gen de lezer uit de levensweg te gaan en tegelijk bij iedere stap aandach-
tig te verwijlen bij de Ene.

‘Gaaf ’ is het gaan van deze weg wanneer de oorspronkelijke inte-
griteit van de pelgrim en zijn uiteindelijke voltooiing in iedere stap bij 
elkaar komen en elkaar optimaliseren, geleid door de kernwoorden, die 
de kern vormen van het vers én van het betrekkingsgebeuren tussen 
Wezer en zijn knecht. ‘Gaaf ’ is deze beweging wanneer zij zo diep is 
toegeëigend, dat zij als vanzelf bewogen wordt in de wegen van Wezer. 
Dan kan de gave weg terecht ‘welvaart’ worden genoemd: de weg die 
Wezer met zijn mensen gaat en ten voorbeeld wordt gesteld aan de ge-
meenschap.

21.  K. Waaijman, Psalmen 120-134, Kampen 1978, 17-24.
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Inleiding

Men had Augustinus van Hippo herhaaldelijk gevraagd psalm 119 uit 
te leggen, net als de andere psalmen. Het lukte hem niet. Waarom niet? 
Augustinus zelf zegt: ‘De reden is niet zozeer zijn overbekende leng-
te, alswel zijn diepte, die weinigen bij machte zijn te kennen.’1 Wat 
verstaat Augustinus onder ‘diepte’? En waarom is deze diepte slechts 
voor ‘weinigen’ kenbaar? Hij geeft op deze vragen geen rechtstreeks 
antwoord.2 Wel vertelt hij ons zijn leeservaring, waarmee hij misschien 
een tip van de sluier oplicht: ‘Hoe duidelijker de psalm immers schijnt, 
des te dieper schijnt hij mij gewoonlijk.’3 Voor Augustinus hangen 
duidelijkheid en diepte samen: hoe duidelijker, hoe dieper. Psalm 119 
is voor Augustinus zo duidelijk en transparant, ‘dat ik zelfs niet zou 
kunnen aantonen (demonstrare) hoe diep hij is.’4 De psalm biedt niet 
voldoende houvast om zijn diepte te kunnen peilen. Hij lijkt op een 
strak blauwe hemel, bij gebrek aan wolken is hij niet te vatten. Dat is 
ook de reden, aldus Augustinus, waarom de uitleg van psalm 119 ‘de 
krachten van onze inspanning te boven ging’.5 Hij wilde wel, hij nam 
het zich ook voor, hij spande zich in, maar hij kreeg er geen vat op.

Precies deze ongrijpbare diepte die zich onmiddellijk bloot geeft 
(apertus), maakt psalm 119 in de ogen van Augustinus zo uniek: ‘Ver-
geleken met andere psalmen immers, die moeilijk te begrijpen zijn, is, 
ook al is die betekenis in het duister gehuld, die duisternis zelf in ieder 
geval duidelijk. Maar bij deze psalm is zelfs die duisternis niet aanwe-
zig, want hij toont een zodanig oppervlak, dat men zou denken slechts 

1.   Aurelius Augustinus, Enarrationes in Psalmos, CI-CL, in: Corpus Christianorum Se-
ries Latina XL, Turnhout 1956, 1664. Voor de Nederlandse vertaling van Augus-Voor de Nederlandse vertaling van Augus-
tinus’ commentaar op psalm 119 zie: Aurelius Augustinus, Commentaar op Psalm 
118/119, Baarn-Antwerpen 1996.

2.  Ibid., 1665-1776.
3.  Ibid., 1664.
4.  Ibid., 1664-1665.
5.  Ibid., 1664.
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een voorlezer en een hoorder, geen uitlegger nodig te hebben.’6
Om beter te begrijpen wat Augustinus met dit laatste bedoelt, is 

het goed te weten dat de gangbare exegese uit die tijd de ‘diepere’ 
betekenis van een tekst probeerde te achterhalen via een geijkt exege-
tisch stappenplan: eerst hardop lezen en horen (lectio), daarna grondig 
onderzoek van woorden en feiten (meditatio), vervolgens de ‘andere’ 
lezing (allègoria), die de tekst verstaat als godmenselijk betrekkingsge-
beuren (oratio), en ten slotte de opgang (anagogè) naar de vereniging 
met God (contemplatio). Cruciaal was de ‘diepere’ betekenis (allègorè-
se, oratio), die zich aftekent tegen de achtergrond van ‘duistere’ pas-
sages: onverstaanbare woorden, vreemde wendingen, onverklaarbare 
toedrachten, tegenstrijdigheden enzovoort. Eigenlijk zegt Augustinus 
dus: bij psalm 119 is exegese overbodig. Grondig onderzoek (medita-
tio) is niet nodig. In de oppervlakte van de tekst zelf is onmiddellijk 
zichtbaar waar het de allegorese om gaat: de godmenselijke betrekking 
(oratio). Er is slechts lectio nodig. De verklarende exegeet (expositor) 
– Augustinus zelf als uitlegger – is overbodig. Wie de psalm ‘leest’ 
wordt onmiddellijk, ‘open en bloot’ (apertus), geconfronteerd met de 
‘diepte’. Er zijn geen verduisterende wolken aan de hemel. De klaarte 
spreekt duidelijk en openbaart onmiddellijk haar niet nader te verkla-
ren diepte. 

Om het unieke karakter van psalm 119 scherper in beeld te krijgen, 
roepen we de gekruide uitspraken van Bernhard Duhm in herinne-
ring, die wij in de inleiding van deel 1 citeerden. Wij zagen daar, hoe 
hij psalm 119 typeert als ‘het meest inhoudloze product’, dat ooit het 
papier heeft zwartgemaakt, waarna hij verzucht: ‘Ach had de schrijver 
althans iets verteld over de zo geroemde studieresultaten.’ Bij alle ver-
schil in achtergrond en Schriftverstaan hebben Augustinus en Duhm 
één ding gemeen: ze hebben moeite met de ‘inhoud’ van de psalm. 
Natuurlijk leefde Duhm in een volkomen andere tijd en keek hij heel 
anders dan Augustinus. Hij zocht naar literair-historische informatie, 
Augustinus naar de allegorische betekenis. Toch kan ook Augustinus, 
net als Duhm, geen vat krijgen op de ‘inhoud’ van de psalm. Beide uit-
leggers zijn blijkbaar gestoten op iets in psalm 119 dat weerstand biedt 

6.  Ibid., 1669.
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aan een inhoudelijke benadering: het niet op inhoud gerichte karakter 
van de psalm. Maar waar is de psalm dan wél op gericht? Waardoor 
wordt hij in positieve zin dan wél gekenmerkt?

Om het unieke karakter van psalm 119 helder voor ogen te krijgen is 
het wellicht goed een moment vanuit een dialogisch perspectief te kij-
ken naar het fenomeen ‘openbaring’. Martin Buber typeert in Ich und 
Du dit fenomeen als een godmenselijk ontmoetingsgebeuren, waaruit 
‘de mens niet als dezelfde tevoorschijn komt als hij erin ging’.7 Er vindt 
een fundamentele omvorming plaats die naar haar kern hierop neer-
komt: ‘Ik word aan het Jij, ik wordend zeg ik Jij.’8

Wat ontvangt de mens in deze godmenselijke ontmoeting, zo vraagt 
Buber zich af? ‘Hij ontvangt geen “inhoud” maar tegenwoordigheid’, 
is zijn antwoord.9 Tegenwoordigheid staat hier tegenover inhoud. Wat 
verstaat Buber onder ‘tegenwoordigheid’? Hij noemt drie kenmerken: 
wederkerigheid, zinervaring en doorwerking. Wat betreft de wederke-
righeid: tegenwoordigheid betekent diep gevoelde verbondenheid met 
het eeuwige Jij, ‘zonder dat men ook maar enigszins kan aangeven wel-
ke kwaliteiten dit Jij, waarmee men verbonden is, heeft’.10 Wat betreft 
de zinervaring: de tegenwoordigheid van het eeuwige Jij wordt gevoeld 
als onuitsprekelijke zinvolheid, maar ‘je kunt deze zin niet aantonen, 
je kunt haar niet bepalen’.11 Wat betreft de doorwerking: de zin vraagt 
erom tot gestalte te komen in het eigen leven, want ‘waarmaken kan 
ieder de ontvangen zin slechts met de uniciteit van zijn leven.’12

De aldus getypeerde tegenwoordigheid brengt ons bij de kern van 
psalm 119. In de ontmoeting met het goddelijke Jij wordt tegenwoor-
digheid ervaren, die verwoord en verwerkelijkt wordt in de kernwoor-
den: Jij wijst mij, Jij spreekt mij, Jij gebiedt mij, Jij bekommert je om 
mij, enzovoort. En dat 176 verzen lang.

De in de kernwoorden veraanwezigde tegenwoordigheid sticht een 
levende wederkerigheid van Jij naar ik en van ik naar Jij, een wederke-
righeid die verankerd ligt in de tweeledige versbouw (deel 1,4), zich 
uitdrukt in de getalsmatige symmetrie, die de asymmetrie tussen Jij en 

  7.  M. Buber, Ich und Du, Köln 1966, 129.
  8.  Ibid., 18.
  9.  Ibid., 130.
10.  Ibidem.
11.  Ibidem.
12.  Ibid., 131.
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ik zichtbaar maakt (deel 1,5) en voelbaar is in alle gebedsbewegingen 
die de psalm doorstromen (deel 1,6).

Tegenwoordigheid betekent uiterste zinvolheid. Dit zagen we toen 
we de zelfmededeling van Wezer verkenden (deel 1,5). We ontdekten 
dat Wezer leven geeft, gunnende liefde is, goedheid en hechtheid, be-
vrijding en bewaring, genade en troost. Ja, de naam ‘Wezer’ zelf ver-
woordt en verwezenlijkt deze zinvolheid bij uitstek: ‘Ik wees er.’ Zo 
wordt in alle opzichten zinvolheid ervaren: gemerkt, gevoeld, beseft, 
gezien, gesmaakt.

Dat tegenwoordigheid doorwerking betekent in het leven van de 
knecht is evident (zie deel 1,5). Hij wil de zelfmededeling van Wezer 
behoeden en bewaken, gedenken en niet vergeten, leven en vieren, zich 
ermee verknochten en zich erin verlustigen, ernaar zoeken en zich erin 
verblijden. Ja, de bewaring van Wezer is de identiteit zelf van de knecht!

Nu we beseffen hoe allesbepalend de tegenwoordigheid van Wezer 
is (zie deel 1,1), begrijpen we ook waarom Hij inhoud-loos is, dat wil 
zeggen: niet inhoudelijk bepaald kan worden. De psalm is volkomen 
op goddelijke tegenwoordigheid gericht. Deze kan inhoudelijk niet 
worden vastgelegd. De psalm verwoordt en verwerkelijkt wat de kern-
woorden zeggen: Jij wijst mij, Jij leert mij, Jij leidt mij, Jij spreekt mij, 
Jij legt beslag op mij, Jij gebiedt mij, Jij legt getuigenis af van jezelf in 
mij. Dit is de diepte van de psalm, die Augustinus proefde, maar niet 
kon uitdrukken en bepalen. Ook Duhm stootte op deze diepte, en 
verzuchtte: ‘Ach, had hij althans iets gezegd.’

Wat betekent dit alles voor de uitleg? Is uitleg van ‘tegenwoordigheid’ 
mogelijk zonder ‘inhoud’? Is uitleg mogelijk zonder reconstructie-
werk: de formulering van een achterliggend credo, de articulatie van 
een ethos, het blootleggen van een literaire structuur, de simulatie van 
een context enzovoort? Wij denken dat zo’n exegese mogelijk is, een 
uitleg die let op de betrekking tussen Wezer en zijn knecht zoals deze 
ligt uitgedrukt in de kernwoorden en zich biddend ontvouwt in de 
verzen, een hermeneutiek van de streling, zoals wij die in de inleiding 
op dit boek schetsten. Daarin staat het oppervlak van de tekst voorop. 
De leesaanwijzingen die wij in dit oppervlaktecontact ontdekten, ver-
zamelden wij in deel 1. Zij maakten ons tekstgevoelig. De uitleg volgt 
de leesaanwijzingen vers na vers. Als een blinde volgen wij het braille 
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van de verzen, met Augustinus beseffend dat zich in het ‘oppervlak’ 
van de tekst de ‘diepte’ veraanwezigt. Dit aftasten van de psalmverzen 
dient opmerkzaam en behoedzaam te zijn, niet doel-gericht. Streling 
is gaan en voortgaan, terwijl de aandacht stilstaat bij Wezer die wijst 
en spreekt, getuigt en kerft. Ieder vers verwijlt bij deze kern, waarin 
het biddend binnenvoert en die de verzen onderling met elkaar ver-
bindt. Bij dit alles stelt de uitlegger zich bloot aan de inwerking van 
de psalm. Dit is wat Levinas de ‘geheimzinnige’ betekenis (sod) ín de 
evidente betekenis (pesjat) noemt: een betekenis die wijst in de richting 
van de lezer. In de klaarblijkelijke betekenis die door de tekst onmid-
dellijk en vanzelfsprekend wordt prijsgegeven is er ‘die raadselachtige 
overmaat aan betekenis voor de lezer’.13 Deze raadselachtige overmaat 
ontvouwt zich in de lezer op het moment dat deze zich aangesproken 
weet, aansprakelijk wordt gesteld en verantwoordelijk wordt. Op dat 
moment wordt de Schrift ‘woord dat God mij gebiedt en toewijdt aan 
de ander’.14

De opzet van de uitleg is als volgt. Eerst concentreren wij ons op ieder 
vers apart. We proberen te horen hoe het zich ontvouwt vanuit het 
kernwoord. Vers na vers doorlopen wij op die manier de strofe. Een 
volgehouden close reading.

Aparte aandacht verdient vervolgens het slotvers, dat enerzijds de 
strofe afsluit (inclusio, samenvatting, conclusie enz.), maar tegelijker-
tijd de strofe ontsluit door daar een wending aan te geven (perspectief-
wisseling, fundamentele reflectie enz.). 

Daarna luisteren wij naar de ritmes, die aan de strofen hun maat en 
beweeglijkheid geven. Deze ritmes blijken verschillende configuraties 
te vormen: 4+4, 2+6, 6+2, 2+4+2, 1+7 enzovoort. Het bepalende ritme 
is 7+1=8, dat het meer dan volmaakte uitdrukt (zie deel 1,2).

Ten slotte beluisteren we hoe de strofen elkaar opvolgen en in elkaar 
grijpen (concatenatio). Dit gebeurt strofe na strofe, zodat gaandeweg 
voor de lezer een vlechtwerk van motieflijnen zichtbaar wordt, die af-
wisselend met elkaar verbonden worden, om elkaar weer los te laten. 
De dichter van psalm 119 lijkt op een jongleur die een aantal ballen in 
de lucht houdt, verschillend in grootte en kleur. Soms piekt er een mo-

13.  E. Levinas, L’au-dela du verset. Lectures et discours talmudiques, Paris 1982, 7-10.
14.  Ibidem.
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tieflijn bovenuit. Meestal bewegen ze gelijkmatig voort. We beschrijven 
enkele motieflijnen kort en geven aan waar ze een bredere behandeling 
krijgen.

1. Betrekking. De motieflijn die de kern vormt van ieder vers en alle 
verzen verbindt, wordt gevormd door de betrekking tussen Wezer en 
zijn knecht, uitgedrukt in de acht kernwoorden. Wij behandelden deze 
in deel 1,3. Het vis-à-vis van Wezer en zijn knecht verkenden wij in 
deel 1,5.

2. Waakzaamheid. De Jij-ik-betrekking vraagt van de knecht een ui-
terste waakzaamheid (zie deel 1,5). Dit motief, dat wordt uitgedrukt 
in een netwerk van werkwoorden (bewaken, behoeden, gedenken, 
niet vergeten, maken enz.), organen (ogen, zien, handen, voeten) en 
bewustwording (merken, beseffen enz.), vindt zijn verdichting in de 
mem-strofe (zie de uitleg van v 97-104).

3. Affectiviteit. De lichamelijke gestalte van de knecht (zie hiervoor 
deel 1,5) is onmiddellijk verbonden met zijn affectieve gestemdheid, 
die zich beweegt tussen verknochtheid en afschuw. Deze motieflijn ver-
dicht zich in de noen-strofe (zie de uitleg van v 105-112).

4. Waardering. Al biedt psalm 119 geen afgewogen reflectie op het 
probleem van goed en kwaad, voortdurend speelt dit motief mee: in de 
keuze tussen de goede en de bedrieglijke weg; in de afweging van wat 
goed is voor mij; in het vergelijken van goederen. Deze motieflijn is 
verdicht aanwezig in de tet-strofe (zie de uitleg van v 65-72).

5. Liturgie. De knecht lijkt zijn levenswijze te verstaan als een ere-
dienst aan Wezer. Dat blijkt uit woorden (erkennen, zegenen), gebaren 
(geheven handen), tijden (zevenmaal daags, middernacht). Het meest 
verdicht komt dit motief naar voren in de chet-strofe (zie de uitleg van 
v 57-64).

6. De weg. De weg is een wijdvertakt motief, zoals we zagen (zie deel 
1,7). Dit motief is verbonden met bewegingswerkwoorden (gaan, ren-
nen enz.), ledematen (voeten, stappen), ruimte (breed, land) en oriën-
tatie (wijzing, kerven). Het vindt zijn verdichting in de dalet-strofe (zie 
de uitleg van v 25-32). 

7. Duurzaamheid. Het motief van de stabiliteit (vastheid, hechtheid, 
eeuwigheid, schikking) speelt vanaf het begin van de psalm (v 5). Het 
vindt zijn verdichting in de ‘bewaring’ van Wezer, die centraal staat in 
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de tsade-strofe (zie de uitleg van v 137-144). De tijdsdimensie van de 
duurzaamheid trekt samen op met de ruimtedimensie van de weg.

8. Contrasten en bewustwording. Psalm 119 speelt voortdurend met 
contrasten. De drie belangrijkste zijn: de tegenstelling bewarenden-
doemenden, de tegenstelling dood-leven en de tegenstelling trouw-af-
val. Deze contrasten die elkaar onderling versterken, functioneren niet 
primair als beschrijvingen die dienen als pleitgronden (klachten) voor 
de smeekbeden. Vóór alles spelen ze een rol in de bewustwording van 
de knecht. Een en ander zullen wij duidelijk maken bij de uitleg van 
vier strofen: een korte beschrijving van de contrasten en de daarmee 
verbonden bewustwording na de kaf- en lamed-strofe (zie de uitleg van 
v 81-96); een uitdieping van de hiermee gepaard gaande verinnerlij-
king na de mem-strofe (zie de uitleg van v 97-104); de nacht en het 
wachten als culminatiepunten van alle clair-obscur na de qof-strofe (zie 
de uitleg van v 145-152).

Deze motieflijnen vormen geen verhaal of betoog, geen drama of 
ritueel, geen kroniek of collectie. Zij vormen de variabelen van de 
constante gebedsstroom die uitgaat van de knecht naar Wezer, om de 
goddelijke zelfmededeling te ontvangen, die uitgedrukt ligt in de kern-
woorden. Anders gezegd: een gebedssnoer dat binnenvoert in de door 
Wezer omgrensde en gewezen levensruimte (zie de uitleg van de slot-
strofe v 169-176). 
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Strofe 1

’alef – vers 1-8

Psalm 119 opent met twee zaligsprekingen. De eerste begroet en waar-
deert mensen die gaaf op weg zijn, dat wil zeggen: wier levensgang zich 
geheel en al wijzen laat door Wezer (v 1). De tweede bevestigt mensen 
die behoedzaam omgaan met alle tekenen waarin Wezer getuigenis af-
legt van zichzelf. Dat zijn mensen die in alle levensomstandigheden 
met heel hun hart vragen naar zijn wil (v 2). Vers 3 sluit hier onmiddel-
lijk op aan: zij distantiëren zich van lieden die een spoor van valsheid 
en verwoesting achterlaten (v 3a) en houden zich aan de wegen die 
Wezer met zijn mensen gaat (v 3b). De twee zaligsprekingen, waarvan 
de tweede tweemaal zo lang is als de eerste, geven een typering van 
een voorbeeldige levenswijze. Deze levenswijze wordt gekenmerkt door 
bewegingswoorden: ‘welvaart’ (2x); ‘weg’ (2x); ‘gaan’ (2x); ‘wijzing’. De 
herhaling wil zeggen: op de goede weg zijn mensen die zich in hun 
houding en gedrag laten leiden door de weg die Wezer hen wijst. Het 
meervoud duidt erop dat deze kwalificatie zich niet beperkt tot één 
persoon, maar betrekking heeft op een gemeenschap. 

Binnen de context van deze gemeenschap wordt vanaf vers 4 het 
goddelijke Jij aangesproken. Deze aanspreking houdt aan tot het einde 
van de psalm en hangt innerlijk samen met het profiel van de gemeen-
schap: ‘Met alle hart vragen zij Hem’ (v 2b). De bidder wendt zich 
rechtstreeks tot Wezer: ‘Jij (’attah) gebiedt jouw kommernissen’ (v 4a). 
Wanneer we hier zouden stoppen met lezen, zou het zijn alsof de ‘kom-
mernissen’ van Wezer zich dienen te houden aan zijn ‘gebod’. Lezen we 
echter verder, dan blijkt het de knecht te zijn die onder het ‘gebod’ staat 
de kommernissen van Wezer te bewaken, en wel tot het uiterste (v 4b). 
Bewaken heeft twee kanten: de bemoeienissen van Wezer moeten be-
schermd worden voor valsheid en bedrog; maar bovenal vergen zij een 
uiterst omzichtige behoedzaamheid.

Op de aanspreking van het Jij volgt een zelfbeklag. Het ik is tot dit 
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pijnlijke besef gekomen: ‘Ach, waren mijn wegen vast’ (v 5a). Als we 
ook nu weer halverwege zouden ophouden met lezen, zou het zijn alsof 
de psalmist pijnlijk beseft dat zijn wegen onvast zijn: het ‘gaan’ van de 
‘weg’ (zie v 1 en 3) heeft geen vaste grond gevonden. Lezen wij echter 
door, dan spreekt uit het zelfbeklag de hoop dat zijn wegen gevestigd 
mogen zijn op het bewaken van de kerven van Wezer, dat wil zeggen: 
dat zij zich bewegen binnen de door Wezer omgrensde ruimte. Deze 
hoop op uiterste waakzaamheid heeft de reikwijdte van een profetisch 
visioen: ‘Dan schaam ik mij niet, als ik kijk’ (v 6a). Opnieuw die on-
verwachte cesuur. Wat zal ik zien? Zal ik in het oordeel staande blijven, 
wanneer ik oog in oog sta met ‘al jouw geboden’ (v 6b)? Wanneer de 
knecht alles wat Wezer hem gebiedt, tot zich door laat dringen, ‘dan’ 
zal hij zich niet schamen, want hij vroeg steeds ‘met alle hart’ (v 2; zie 
ook v 7.10) naar Wezer.

Vers 7 is een zelfgetuigenis. De knecht verklaart Wezer oprecht van 
hart te erkennen. Hij is hem erkentelijk te midden van de gemeenschap, 
die in de zaligsprekingen werd begroet, gewaardeerd en ten voorbeeld 
gesteld. Deze erkentelijkheid is ongeveinsd en komt recht uit het hart 
(v 7a). Het opmerkelijke van deze ‘erkenning’ is dat zij niet wordt vol-
trokken in de tempel, maar in een leersituatie: terwijl de knecht leert 
onderscheiden hoe Wezer alles zo schikt, dat het waarachtig tot zijn 
recht komt (v 7b).

Ook vers 8 is een zelfgetuigenis. De knecht verklaart de door Wezer 
omgrensde ruimte te bewaken (v 8a). In feite omgrenzen deze ‘kerven’ 
van Wezer een oneindig wijde ruimte van gunnende liefde. Het zelf-
getuigenis fungeert als pleitgrond voor de smeekbede die er op volgt: 
‘Verlaat mij niet ten uiterste’ (v 8a). Door knap gebruik te maken van 
het parallellisme speelt de knecht de oneindige omgrenzing tegen We-
zer uit: Hij zal het toch niet zover laten komen, dat zijn knecht wordt 
prijsgegeven aan de grenzeloze verlatenheid!

Het slotvers heeft een bijzondere kleur, doordat het enerzijds een aantal 
motieflijnen verzamelt en anderzijds een wending aan het geheel van 
de strofe geeft. 

Wat betreft het verzamelende karakter valt het volgende op. Ten 
eerste plaatst het slotvers het Jij uitdrukkelijk voorop: ‘Jóuw kerven’ 
(v 8a). Dit rijmt met vers 4: ‘Jij gebiedt jouw kommernissen …’ (v 4a). 
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Vervolgens wordt de combinatie van het kernwoord ‘kerven’ met het 
werkwoord ‘bewaken’ wordt in het slotvers hernomen: de psalmist ver-
klaart de door Wezer omgrensde ruimte te bewaken (v 8a). Ten slotte 
keert de hang naar de ‘uiterste’ grens van de waakzaamheid in het slot-
vers terug als pleitgrond: Wezer zal de knecht toch niet prijsgeven aan 
de ‘uiterste’ verlatenheid (v 8b). 

Wat betreft de wending: in het slotvers klinkt voor het eerst in psalm 
119 een smeekbede. Zeer vele zullen er volgen. Deze smeekbede pro-
fileert zich duidelijk wanneer we zien hoe zij zich aftekent tegen de 
achtergrond van de erkenningen die de eerste zeven verzen markeren. 
Zoals we zagen, zijn de twee zaligsprekingen een erkenning van Wezer, 
voorzover ze de weg van Wezer begroeten in de levensgang van de ga-
ven (zie deel 1,7). In vers 7 wordt Wezer op dezelfde wijze erkend: de 
knecht geeft eerlijk toe dat Wezer zijn leven zo schikt, dat het in Hem 
bewaard wordt. Beide erkenningen (v 1-3 en 7) vormen een inclusio, 
waarvan het slotvers zich als smeekbede onderscheidt. De ingesloten 
verzen krijgen door deze inclusio een erkennend karakter: het goddelijk 
Jij wordt erkend als bron van alle geboden (v 4; zie ook v 6); in zijn 
zelfbeklag erkent de knecht dat zijn wegen nog niet gevestigd zijn in het 
bewaken van de door Wezer omgrensde ruimte (v 5; zie ook 8a); in het 
profetisch schouwen erkent de knecht dat Wezer zijn hoop uiteindelijk 
niet zal beschamen (v 6). De erkenningen lijken samen de pleitgrond 
te vormen voor de eerste smeekbede van de psalm: ‘Verlaat mij niet ten 
uiterste’ (v 8b).

De eerste strofe is dubbel geweven. Van de ene kant bestaat zij uit twee 
delen. In het eerste deel worden mensen (in de derde persoon meer-
voud) gelukkig geprezen die gaaf – zonder bijgedachten, met volledige 
overgave – de weg van Wezer tot hun weg maken en zich door Hem 
deze weg laten wijzen, ver weg van alle valse praktijken (v 1-3). Deze 
drie verzen vormen tevens de inleiding op het geheel van psalm 19. Het 
tweede deel scherpt de gerichtheid op het ‘bewaken’ (3x) van de door 
‘jouw kerven’ (2x) omgrensde ruimte in, waarbij het ‘uiterste’ (2x) in 
het geding is (v 4-8). Dit wordt bevestigd door woordrepetities.

Jij gebiedt jouw kommernissen
te bewaken tot het uiterste (v 4).
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Ach, waren mijn wegen vast
te bewaken jouw kerven (v 5).
Jouw kerven bewaak ik,
verlaat mij niet ten uiterste (v 8).

De verbondenheid met Wezer in zijn wijzing dient tot het uiterste be-
hoed te worden, met bijzondere aandacht voor de grenzen (v 4-5 en 8). 
Deze verbondenheid vormt de grondslag voor het visioen (v 6) en de er-
kenning (v 7). Bij dit alles staat het goddelijke Jij uitdrukkelijk voorop: 
‘Jij gebiedt jouw kommernissen te bewaken tot het uiterste’ (v 4a). Het 
zelfbeklag (v 5), het visioen (v 6), de erkenning (v 7) en het smeekgebed 
(v 8b) van het ik komen daarná. Zij zijn afhankelijk van en betrokken 
op Wezer die gebiedt (v 4 en 6).1 Van de andere kant kan de strofe ge-
lezen worden als een serie erkenningen: twee zaligsprekingen (v 1-3), 
de beaming van de Gebieder (v 4), de belijdenis van de eigen onstand-
vastigheid (v 5), het vertrouwen in het oordeel (v 6), de dankbetuiging 
voor het onderricht (v 7) en de bereidheid tot waakzaamheid (v 8). Deze 
erkenningen worden ten slotte omgevormd in een smeekbede (v 8b).

Beide lagen zijn ineengevlochten, zodat één geheel ontstaat, dat door 
woordrepetities bij elkaar wordt gehouden: ‘welvaart’ (v 1.2), ‘weg’ 
(v 1.3.4), ‘gaan’ (v 1.3), ‘behoeden’ en ‘bewaken’ (v 4.5.8), ‘alle’ (v 2.6), 
‘hart’ (v 2.7), ‘gebieden’ en ‘geboden’ (v 4.6), ‘uiterste’ (v 4.6.8), ‘ker-
ven’ (v 5.8).

De rol die strofe 1 speelt binnen het geheel van psalm 119 is tweeledig. 
Allereerst zijn daar de twee zaligsprekingen (v 1-3), die het gedicht als 
geheel inleiden. De rest van de eerste strofe lijkt te draaien rond één 
motief: het ‘bewaken’ (v 4.5.8) van de Jij-ik-betrekking, die in de kern-
woorden ligt uitgedrukt. Hiermee geeft de strofe een eerste uitwerking 
aan de omzichtige waakzaamheid die in de tweede zaligspreking pro-
grammatisch was aangekondigd (v 2). We zijn benieuwd hoe dit motief 
van de ‘uiterste’ behoedzaamheid (v 4.8), die de ‘kerven’ (v 5.8) van de 
ontmoetingsruimte eerbiedigt, zich verder zal ontvouwen. 

1.   Zenger legt de cesuur halverwege de strofe: vers 1-4 verwoordt het ideaalbeeld 
van de volmaaktheid; vers 5-8 betreft de keuze voor een leven met de tora (zie F. 
Hossfeld & E. Zenger, Psalmen 101-150, Freiburg etc. 2008, 360-362). Dit ritme 
van 4+4 kan meeklinken, maar voert niet de boventoon.
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Strofe 2

bet – vers 9-16

Het beginvers van de tweede strofe kan verschillend worden gelezen. 
Over het algemeen leest men het als een vraag waarop een antwoord 
volgt. De vraag is: ‘Waardoor loutert een jeugdige zijn pad?’ (v 9a). Het 
antwoord luidt: ‘Door dit pad te bewaken als jouw aanspraak’ (v 9b). 
Men kan het vers echter ook als één vraag lezen: ‘Waardoor loutert een 
jeugdige zijn pad, te bewaken als jouw aanspraak?’1 Een viertal obser-
vaties hebben ons er toe gebracht te kiezen voor deze laatste optie. Ten 
eerste, het gebruikelijke ‘waardoor’, in combinatie met het werkwoord 
‘louteren’, is wellicht beter te vertalen met ‘waarmee’ of ‘waarin’.2 Ten 
tweede, de vraag ‘waarmee?’ (ba-meh) krijgt in de strofe zesmaal een 
antwoord, steeds beginnend met het voorzetsel ‘met’ (be): ‘Met (be) al 
mijn hart … Met (be) mijn hart … Met (be) mijn lippen … Met (be) 
de weg … Met (be) jouw kommernissen … Met (be-) jouw kerven …’. 
Verkend wordt wat de knecht op zijn louteringsweg begeleidt. Ten der-
de, wij verstaan ‘te bewaken’ (lisjmoor) als een nadere bepaling bij ‘zijn 
pad’, dat bewaakt dient te worden.3 Ten slotte, ‘te bewaken’ (lisjmoor) 
kwamen we al twee keer eerder tegen: ‘te bewaken (lisjmoor) tot het 
uiterste … te bewaken (lisjmoor) jouw kerven’ (v 4-5). De wending 
‘te bewaken’ (lisjmoor) verwoordt het innerlijk richtsnoer van de weg, 
wil deze ‘gaaf ’ gegaan worden: de weg moet behoed (v 2) en bewaakt 
(v 4.5.8) worden tot het uiterste. De vraag van strofe 2 sluit hierop 

1.   Zie voor deze interpretatie W. Soll, Psalm 119. Matrix, Form and Setting, Wash-
ington 1991, 92-93; W. Soll, The Question of  Psalm 119, in: Journal of  Biblical 
Literature 106 (1987), 687-688. Zie ook K. Seybold, Die Psalmen, Tübingen 1996, 
5.

2.   Het werkwoord ‘louteren’ (zakah) is meestal verbonden met het voorzetsel be- ‘of  
accompaniment, with, in (the presence of)’. Zie The Dictionary of  Classical Hebrew 
III, Sheffield 1996, 103-104.

3.   Zie voor syntaxis en betekenis van le+infinitivus HALAT I, Leiden-Boston 
2004, 485.
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aan: hoe kan iemand zijn pad zo louteren, dat het steeds zuiverder ge-
richt staat op de omzichtige waakzaamheid, waar de weg van Wezer om 
vraagt? Deze observaties hebben mij ertoe gebracht het openingsvers 
van strofe 2 op te vatten als één vraagzin, waarop de verzen die volgen, 
antwoord geven.

Is onze leeswijze juist, dan wordt in vers 9 de vraag gesteld welke 
begeleiding nodig is voor een onervaren leerling, om van jongs af aan4 
steeds zuiverder de weg van Wezer te gaan en zo zijn levenspad te be-
hoeden. Waarmee kan hij aan het werk? Hoe leert hij onderscheid te 
maken tussen vals en waar, tussen oprecht en bedrieglijk – dit met het 
oog op het bewaken van zijn levenspad áls aanspraak van Wezer? Hoe 
kan hij zijn stappen zo ‘louteren’– dat wil zeggen: ontmengen5 – dat hij 
gaandeweg ‘gaaf op weg’ is (v 1) en behoedzaam luistert naar Wezer die 
hem aanspreekt op zijn levenspad?

Een eerste antwoord luidt: ‘Met (be) al mijn hart vraag ik Jou’ 
(v 10a). Dit zelfgetuigenis sluit letterlijk aan bij het profiel, zoals dat 
in de beginverzen van de psalm was geschetst: ‘Met alle hart vragen zij 
Hem’ (v 2). Het onverdeeld en van binnenuit vragen naar Wezer in 
alle situaties ‘loutert’ het levenspad van wegdwalen uit de door Wezer 
geboden leefruimte. Daarom bidt de knecht: ‘Laat mij niet dolen uit 
jouw geboden’ (v 10b).

Het tweede antwoord wordt opnieuw gezocht in het hart: ‘Met (be) 
mijn hart koester ik jouw zegging’ (v 11a). De knecht bewaart zorg-
vuldig wat Wezer hem zegt. Hierdoor wordt zijn levenspad gelouterd 
van iedere onachtzaamheid en bewaakt voor misstappen, zo hoopt hij 
(v 11b).

Na twee verzen die het ‘hart’ aanwijzen als plaats waar het levenspad 
gelouterd wordt, treedt plotseling Wezer op de voorgrond: ‘Gezegend 
Jij, Wezer’ (v 12a). Deze hymnische uitroep – een erkenning die recht 
uit het hart komt (zie v 7a) – vormt de pleitgrond voor de smeekbede: 
‘Leer mij jouw kerven’ (v 12b). Het is alsof het ‘hart’ onvoldoende 
waarborg biedt voor de loutering van het pad. Nodig is een goddelijke 
leraar, die de knecht binnenvoert in de ruimte die Hij omgrenst, een 

4.   Zo terecht Zenger in F. Hossfeld & E. Zenger, Psalmen 101-150, Freiburg etc. 
2008, 362. Zie ook de leerling van psalm 1 die van jongs af  aan ‘gestekt’ is aan 
het bevloeiingssysteem van de wijzing (ps 1,3).

5.  A. Negoita & H. Ringgren, zakah, in: TWAT 2 (1977), 569.
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leraar die hierom aanvaard en gezegend wordt. 
Na de zegening van Wezer volgt een derde antwoord op de lou-

teringsvraag dat met het voorzetsel ‘met’ (be) begint. Dit keer wordt 
het antwoord gezocht in de lippen, die vertellen van de rechtvaardige 
schikkingen die uit de mond van Wezer komen (v 13). Dit ‘vertel-
len’ sluit innerlijk aan op de ‘zegening’, want beide veronderstellen de 
openbare ruimte van de liturgie. Intussen is door de zegening van We-
zer (v 12a) en door de bede om Wezer als leraar (v 12b) het perspectief 
verschoven naar het goddelijke Jij. De knecht beseft dat al wat zijn 
‘hart’ en zijn ‘lippen’ vragen (v 10), koesteren (v 11) en vertellen (v 13), 
uit de ‘mond’ van Wezer komt: ‘Met mijn lippen vertel ik alle schik-
kingen van jouw mond’ (v 13). Prachtig wordt de wederkerige eenheid 
tussen ik en Jij uitgedrukt in het complementaire ‘lippen’ en ‘mond’. 
Het antwoord op de beginvraag ligt van nu af eenduidig bij Wezer. 
Hij is het waardoor de jeugdige zijn pad zuiver houdt. Dit wordt in de 
volgende verzen driemaal bevestigd. 

De eerste bevestiging: de knecht zegt zich te verheugen, omdat hij 
geleid wordt ‘door’ (be) en meebeweegt ‘met’ (be) de weg die getuige-
nissen aflegt van Wezer (v 14a). Deze blijdschap weegt op tegen het 
bezit van alle have en goed (v 14b). 

De tweede bevestiging: de knecht zegt zo diep geroerd te zijn door 
(be) de bekommernissen van Wezer, dat ze in hem zuchten (v 15a). Hij 
zucht van binnenuit mee ‘met’ (be) alle bekommernissen van Wezer. 
Waar Wezer zich om bekommert, is ook zijn bekommernis. Hierdoor 
worden hem de ogen geopend voor de paden van Wezer. Voortaan staat 
hij bij het louteren van zijn ‘pad’ (v 9) oog in oog met de ‘paden’ van 
Wezer (v 15b). 

De derde bevestiging: de knecht zegt te genieten van de grenzen die 
gesteld zijn door (be) de kerven van Wezer (v 16a). Zij zorgen ervoor 
dat hij niet buiten de sfeer van Wezer raakt en zijn aanspraak niet ver-
waarloost (v 16b). 

Het slotvers heeft een dubbele functie. Het sluit de strofe af met twee 
kernwoorden: ‘kerven’ en ‘aanspraak’. Zo’n verdubbeling komen we nog 
drie keer tegen in slotverzen (v 48.160.168) en op een markante plaats 
in de laatste strofe (v 172). Bovendien vormt het slotvers een inclusie 
met de beginvraag: het kernwoord ‘aanspraak’ (v 9b en 16b) wordt 
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herhaald en er is sprake van synoniem woordgebruik, want ‘bewaken’ 
(v 9b) betekent hetzelfde als ‘niet vergeten’ (v 16b).6 Maar het slotvers 
heeft ook een ontsluitende werking. Het werkwoord ‘zich verlustigen’ 
overtreft door zijn intensiteit de ‘blijdschap’ (v 14) en contrasteert met 
het zwaardere (ps 142,2-4), meer bezinnende (ps 77,4.7.13) en kla-
gende (ps 64,2; 55,3.18) ‘verzuchten’ (v 15). Zich verlustigen is speel-
ser (Jes 11,8; Spr 8,30-31) en meer genietend (Jer 31,20; Jes 66,12).7 
Daarbij komt nog dat de zorgeloze overgave aan het goddelijke Jij in 
de verlustiging, benadrukt door ‘jouw kerven’ en ‘jouw aanspraak’, een 
ultieme bevestiging is van de perspectiefwisseling die halverwege de 
strofe werd ingezet: ‘Gezegend Jij, Wezer, leer mij jouw kerven’ (v 12).

De tweede strofe wordt gekenmerkt door drie structuurlagen. De eerste 
ligt het dichtst aan de oppervlakte: de strofe is een vraag-en-antwoord-
spel. De vraag is ‘waarmee’ de leerling daadwerkelijk leert onderschei-
den tussen echt en vals (louteren), dit met het oog op het behoeden van 
Gods aanspraak bij iedere stap op de levensweg (v 9). Het antwoord is 
zesvoudig: met heel zijn hart Hem vragen (v 10); in zijn hart zijn zeg-
ging koesteren (v 11); met zijn lippen vertellen (v 13); blij de weg van 
zijn getuigenissen gaan (v 14); zijn kommernissen verzuchten (v 15); 
genieten van zijn kerven (v 16). De tweede structuurlaag ligt precies 
andersom: niet de vraag (v 9) staat centraal, waarop het antwoord volgt 
(v 10-16), maar het slotvers (v 16) vormt de climax (van v 10-16) en 
een inclusie met de beginvraag (v 9) door woordherhaling (aanspraak) 
en synonymie (bewaken, niet vergeten). De derde structuurlaag vindt 
zijn centrum in het midden, in de zegening van Wezer (v 12). Deze 
bewerkt een verschuiving in het perspectief van ik naar Jij: niet mijn 
hart (v 10.11), niet mijn lippen (v 13), maar jouw mond (v 13), jouw 
getuigenissen (v 14), jouw kommernissen (v 15) en jouw kerven bege-
leiden de leerling vanaf zijn jeugd bij de loutering van zijn levenspad. 
De verschuiving naar het Jij-perspectief vormt een tegenwicht tegen 
de dominantie van het ik. Zes keer is er sprake van een zelfgetuigenis: 
ik vraag, ik koester, ik vertel, ik verblijd mij, ik verzucht, ik verlustig 
mij. Het is dit ik dat zich biddend (v 10.12), hopend (v 11), kijkend 
(v 15) en gedenkend (v 16), als een kind zich verlustigend overgeeft 

6.  Zie hiervoor deel 1, hoofdstuk 5.
7.  Zie J. Hausmann sja‘a‘, in: TWAT 8 (1995), 355-358.
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aan Wezer, het waarmerk van loutere gaafheid (v 1 en 9). Door de 
zegening van Wezer, in wie de leerling zijn leraar erkent, komen alle 
ik-antwoorden in het perspectief van Wezer te staan: het zijn de schik-
kingen van jóuw mond, het is de weg van jóuw getuigenissen, het zijn 
jóuw kommernissen, jóuw kerven en het is jóuw aanspraak.

De loutering van het pad, waarin het doel – het ‘bewaken’ van de 
‘aanspraak’ (v 9 en 16) – tot uitdrukking komt, wordt ingescherpt met 
een overdaad aan werkwoorden: vragen, koesteren, leren, vertellen, zich 
verblijden, verzuchten, kijken, zich verlustigen, niet-vergeten. Deze 
werkwoorden krijgen gaandeweg een passief karakter onder invloed 
van het goddelijke Jij (’attah), dat wordt gezegend en erkend als leraar. 
Mooi is de subtiele verschuiving van ‘zijn pad’ (v 9a) naar ‘jouw paden’ 
(v 15b). Deze erkenning gebeurt het meest louter in de kinderlijke 
speelsheid van de verlustiging: pure gaafheid (zie deel 1,7).

Deze drie structuurlagen vormen één weefsel. Dit gebeurt door de 
woordrepetities: ‘met’ (be in alle verzen), ‘pad’ (v 9.15), ‘aanspraak’ 
(v 9.15), ‘alle’ (v 10.13.14), ‘hart’ (v 10.11) en ‘kerven’ (v 12.16).

De tweede strofe sluit in meer dan één opzicht aan op de eerste.8 Om 
te beginnen, puur kwantitatief vormen de twee strofen een duo. Ze zijn 
beide opvallend kort: respectievelijk 113 en 116 lettergrepen, tegenover 
het gemiddelde van 130 lettergrepen per strofe.9 Verder zien we een op-
merkelijk aantal woordherhalingen en betekenisovereenkomsten: gaaf 
– louter (v 1.9); weg – pad (v 1.3.9.14.15), kijken (v 6.15), bewaken, 
behoeden en niet-vergeten (v 2.4.5.8.9.16), hart (v 2.7.10.11), leren 
(v 7.12), vragen (v 2.10), alle (v 2.6.10.13.14) . Bij deze herhalingen 
zijn de acht betrekkingswoorden niet meegerekend. Ten derde, inhou-
delijk gaat strofe 2 door op strofe 1. In de eerste strofe staat de inner-
lijke gerichtheid bij het gaan van de weg centraal: bewaken (v 4.5.8) en 
behoeden (v 2). Strofe 2 geeft aan ‘met’ welke begeleiding deze inner-
lijke gerichtheid gaandeweg verwerkelijkt wordt: het uitzuiveren van de 
concrete levensweg (v 9 en 16) die steeds zuiverder uitdrukking wordt 

8.   W. Soll en K. Seybold zien de samenhang tussen strofe 1-2 zo sterk, dat zij ze 
beschouwen als proloog op de hele psalm (W. Soll, Psalm 119, o.c., 90-91; K. 
Seybold, Die Psalmen, o.c., 473). Seybold typeert dit tweetal minder gelukkig als 
‘Problem und Methode’ (ibidem). Voor ons komt zo’n standpunt veel te vroeg.

9.   J. Fokkelman, Major Poems of  the Hebrew Bible III, Assen 2003, 239. De strofen 
variëren tussen 121 en 148 lettergrepen.
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van de aanspraak van Wezer. Bij deze ‘uiterste’ waakzaamheid lijkt de 
aandacht met name gericht te zijn op het bewaken van de ‘kerven’ 
(tweemaal in de beide strofen: v 5.8.12.16), die niet alleen de grenzen 
tussen gaaf en troebel, vals en waar, recht en onrecht aangeven, maar 
voor alles de door Wezer omgrensde speelruimte openen waar Wezer en 
zijn knecht elkaar ontmoeten.

Bij dit alles voegt zich nog een merkwaardige symmetrie. Op de eer-
ste positie van beide strofen (v 1 en 9) wordt het motief van de gaafheid 
en de loutering aangeslagen; op de tweede positie (v 2 en 10) is sprake 
van vragen met alle hart; op de vierde positie (v 4 en 12) staat het god-
delijke Jij (’attah) voorop.

Welvaart wie gaaf op weg zijn (v 1) Waardoor loutert een jeugdige zijn 
pad (v 9)

Met alle hart vragen zij Hem (v 2) Met al mijn hart vraag ik Jou (v 10)
Jij gebiedt jouw kommernissen (v 4) Gezegend Jij, Wezer (v 12)

Deze symmetrie bevat een mystiek-dialogische pointe. Te midden van 
een herhaalde aandacht voor het ik, dat zichzelf beklaagt, zich niet 
schaamt, erkent, leert, bewaakt, vraagt, koestert, vertelt, zich verblijdt, 
zucht, kijkt en zich verlustigt, wordt tweemaal uitdrukkelijk het god-
delijke Jij vooropgesteld, op strategische posities in beide strofen. Dit 
Jij geeft gewicht aan het achttienvoudige ‘Jou’ en ‘jouw’, dat zich als 
een gestage stroom van Aanwezigheid meldt en zijn verdichting vindt 
in de naam ‘Wezer’ (v 1 en 12).
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Strofe 3

gimel – vers 17-24

Het openingswoord ‘bejegenen’ (gamal) duidt op een handelen dat zich 
vrijwillig en geëngageerd de ander toewendt.1 Deze toewending, die 
gekenmerkt wordt door wederkerigheid,2 kan een positief (Spr 11,7; 
12,14; 19,17) en een negatief (Jes 3,9) effect hebben.3 Ook wanneer 
Wezer bejegent, zien we diezelfde dubbele inwerking op de persoon: 
negatief (ps 137,8) en positief (ps 13,6; 18,21).4 In de derde strofe 
bewerkt de bejegening van Wezer een positieve overgang: van dood 
naar leven (v 17a), van blindheid naar zien (v 18a), van ontheemding 
naar gastvrijheid (v 19a), van behoefte naar vervulling (v 20a). Tegelijk 
bewerkt deze bejegening een negatieve overgang: ziedenden worden 
briesend verjaagd (v 21a), hoon en verachting worden teruggebogen 
op de verguizers (v 22a), vorsten worden ontkracht door de kerven en 
getuigenissen van Wezer (v 23-24). Daar komt nog bij dat ‘bejegening’ 
als ondertoon heeft: opvoeden tot zelfstandig spelen (Jes 11,8) en leren 
(Jes 28,9; 1 Sam 1,22).5 Dit past binnen de betrekking tussen Wezer en 
zijn knecht, die gekenmerkt wordt door ‘leren’ (v 7 en 12).

Het eerste vers (v 17) bidt om een positieve bejegening door Wezer: 
dat hij zich de psalmist toewendt en hem het goede geeft. Hij doet 
daarbij een beroep op Wezer als zijn Meester, want hij noemt zichzelf 
(voor de eerste keer) ‘jouw knecht’. Hoe hangt nu wat volgt – ‘ik leef ’ – 
met de smeekbede samen? ‘Ik leef ’ kan een pleitgrond zijn: ‘Doe goed 
aan jouw knecht, Jij hebt mij toch niet voor niets het leven geschonken. 
Ik leef!’ Het kan echter ook het perspectief van de smeekbede aange-
ven: ‘Laat jouw bejegening mij zo raken, dat ik leef.’ Ten slotte kan 

1.  K. Seybold, gamal, in: TWAT 2 (1977), 28-31.
2.  Ibid., 32 en 34.
3.  Ibid., 29-30.
4.  Ibid., 31-35.
5.  Ibid., 34.
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het een uiting van besef zijn: ‘Laat mij jouw goedheid ervaren, ja, ik 
ervaar jouw goedheid al, want ik leef!’ Hoe dan ook, mijn leven vloeit 
positief voort uit de bejegening door Wezer en hoopt uit te groeien tot 
een waakzaamheid die er omzichtig op toeziet in het concrete leven te 
luisteren en te handelen naar de aanspraak van Wezer.

Het tweede vers vraagt bevrijd te worden van blindheid: dat de 
schellen van de ogen vallen en het levenslicht binnenkomt (v 18a). Dit 
ongehinderde, naakte zien heeft de trekken van een profetisch schou-
wen. Zoals van Bileam verteld wordt dat hij een visioen van Godswege 
schouwt ‘neergezegen en met ontblote ogen’ (Num 24,4-16; zie ook 
22,31-35). Nu de ogen van de knecht ‘ontbloot’ zijn, zodat hij wérke-
lijk ‘kijkt’, staat hij oog in oog met de ondoorgrondelijke wereld van de 
wijzing, waarin Wezer zich te kennen geeft (v 18b).

Het derde vers bidt om rechtsbescherming (v 19). De psalmist bidt 
dat de geboden van Wezer hun werking mogen openbaren en beschut-
ting mogen bieden. Als pleitgrond voor deze bede voert de psalmist aan 
dat hij een gast is in het land, zoals psalm 39 zegt: ‘Ja, gast ben ik bij Jou, 
gezetene als al mijn vaderen’ (ps 39,13; zie ook 1 Kron 29,15). Vanouds 
bekommerde Wezer zich om de gast (Lev 19,33-34; Deut 10,19). De 
gast was aangewezen op zijn bescherming. Het ‘land’ waarin de knecht 
als gast leeft, is de wereld waarin Wezer zijn schikkingsmacht uitoefent. 
Zijn geboden wil de knecht leren kennen. Hij hoopt dat zijn Heer hem 
hieromtrent niet ontwetend laat.

Het vierde vers drukt de niet aflatende behoefte aan de schikkingen 
van Wezer uit (v 20). De wijze waarop Wezer alles schikt en bewaart, 
wekt het verlangen in de knecht hiervan doordrongen te worden. Dit 
verlangen wordt gewekt in de ziel. De ziel is een buitengewoon rijk en 
veelzijdig gegeven.6 Een van haar kenmerken is haar behoeftigheid. Zij 
is hongeren en dorsten (Jes 29,8; 32,6; Spr 10,3). Zij is onverzadigbare 
leegte (Jes 5,14). De behoefte aan de schikkingen is zo hevig en zo du-
rend (‘altijd’), dat de ziel erdoor wordt verknaagd.

Het bidden en verlangen van de knecht spelen zich niet af in het 
luchtledige, in een ivoren toren zonder dreigingen van buitenaf. Hij is 
omringd door een vijandige sfeer en moet zich daartegen weren. Het is 
trouwens eigen aan de ziel zeer gevoelig te zijn voor alles wat de kwets-

6.   K. Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden, Kampen-Gent 20105, 
433-444.
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bare binnenruimte aantast. De tegenstanders van de ziel worden ‘zie-
denden’ genoemd, zij gaan bruut tekeer tegen Wezer en de wereldorde 
waar Hij voor staat (v 21). Zij keren zich af van de wijzing (v 51.85) en 
benaderen de knecht uiterst agressief: zij dollen hem (v 51), besmeuren 
hem met leugens (v 69.78), graven valkuilen (v 85) en buiten hem uit 
(v 122). Zij lijken op de chaosmachten die de schepping bedreigen en 
waarnaar Wezer ‘briest’ om ze tot de orde te roepen (ps 105,9). Het 
brute geweld dat zij belichamen, wordt nader getypeerd als ‘vervloek-
ten die dolen uit jouw geboden’ (v 21). Zij zijn reeds ‘vervloekt’ (zie 
Deut 27-28), omdat zij ‘de aanspraken van de wijzing niet vervullen’ 
(Deut 27,26; zie ook 28,20).

Na de confrontatie tussen Wezer en de ziedenden volgt een bede: 
‘Rol van mij af hoon en verguizing’ (v 22a). De knecht wordt overla-
den met smaad en verachting. Hij vraagt Wezer deze last van hem af te 
wentelen. Zijn pleitgrond is: ‘Ja, jouw getuigenissen behoed ik’ (v 22b; 
vgl v 2a). De knecht gaat behoedzaam om met alles wat in de schep-
ping, in de geschiedenis en bovenal in zijn eigen leven getuigt van de 
aanwezigheid van Wezer. Deze pleitgrond is wellicht tevens de oorzaak 
van zijn verguizing.

Zelfs al dagen machthebbers de knecht voor het gerecht en al bespre-
ken zij zijn zaak partijdig, dan nog blijft hij intiem verbonden met de 
kerven die door de gerechtigheid zijn ingegrift (v 23). Hij overschrijdt 
de door Wezer omgrensde ruimte niet. Integendeel, hij ademt van bin-
nenuit mee met de wijzing van Wezer, die hij verzuchtend voor zich 
uit murmert. Opnieuw (v 17) noemt hij zich ‘jouw knecht’, als wil hij 
hiermee zijn Meester vertederen.

Niet alleen de grenzen die Wezer stelt, beaamt de knecht van bin-
nenuit in het zuchtend zeggen van ‘jouw kerven’, ook alles wat getuigt 
van Wezer en zijn bewarende schikkingen – ‘jouw getuigenissen’ – gaat 
hem ter harte en is voor hem een bron van vreugde (v 24a). De kerven 
en getuigenissen zijn hem even nabij als raadgevers die in de nabijheid 
van de koning verblijven om hem met raad en daad terzijde te staan 
(v 24b). Prachtig hoe binnen het bestek van twee verzen de rollen zijn 
omgekeerd: in vers 23a werd de knecht nog aangeklaagd en besproken 
door vorsten, in vers 24b is hij zelf als vorst omringd door raadgevers 
met wie hij in grote vreugde alles bespreekt waarin Wezer getuigenis 
aflegt van zichzelf.
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Het slotvers verdient aparte aandacht, alleen al vanwege het woordje 
‘ook’ (gam), dat hier, in het achtste vers, waarschijnlijk een climactische 
betekenis heeft, zoiets als: ‘wat meer is’ of ‘ja, zelfs’. Waar heeft dit ‘ook’ 
betrekking op? Hier dienen zich verschillende mogelijkheden aan. Om 
te beginnen, ‘ook’ kan terugslaan op ‘jouw kerven’ (v 23b): niet al-
leen ‘jouw kerven’ ook ‘jouw getuigenissen’ zijn mij een grote vreugde. 
Vervolgens kan ‘ook’ terugslaan op ‘verzuchten’ (v 23b): de knecht 
‘verzucht’ niet alleen jouw kerven en getuigenissen, zij zijn ‘ook’ zijn 
‘lust’. Ten derde, ‘ook’ kan terugslaan op ‘behoeden’ (v 22), dat inhou-
delijk rijmt met ‘bewaken’ (v 17). In dat geval zegt het gedicht, mede 
vanwege de herhaling van ‘getuigenissen’ (v 22b en 24a): ‘Ja, jouw ge-
tuigenissen behoed ik … en wat meer is, ook zijn jouw getuigenissen 
mijn lust’ (v 22b.24a). Toeleg (behoeden en bewaken) wordt overtrof-
fen door lust. Ten slotte, ‘ook’ kan terugslaan op alle zeven voorgaande 
verzen, die omsloten worden door ‘jouw knecht’ (v 17a en 23b) en 
door ‘spreken’ (v 17b en 23b) en die gekenmerkt worden door een 
wat moeizame, bedachtzame en gespannen sfeer: de knecht staat onder 
de druk van de dood, blindheid, ontheemding, gemis en agressie. Het 
slotvers lijkt een lichtere toon aan te slaan: ‘Dat alles mag waar zijn, 
maar er is méér, er is ook nog zoiets als lust, het genietend verwijlen bij 
jouw getuigenissen, die mij als welgezinde raadgevers omringen’ (v 24). 
Al deze betekenissen spelen in het slotvers door elkaar en werpen, met 
terugwerkende kracht, een positief licht op de strofe: ik leef, ik kijk, ik 
ben gast, ik bewaak, ik behoed, ik verlustig mij!7

In de opbouw van de strofe zijn verschillende structuurlagen te onder-
scheiden. De eerste structuurlaag let op de relatie tussen Wezer en zijn 
knecht. In de eerste helft van de strofe (v 17-20) wordt Wezer aange-
sproken op zijn meesterschap, de knecht smeekt Hem om een goede 
bejegening, leven, licht in zijn ogen, inzicht, gastvrijheid en leniging 
van zijn levensbehoeften. De tweede helft (v 21-24) laat zien hoe deze 
meester zich weert voor zijn knecht, zodra de door Hem begrensde lief-
desruimte bedreigd wordt door doemenden: ziedenden, vervloekten, 

7.   Zo’n meerzinnigheid, die vanuit het einde van het gedicht door allerlei betrek-
kingen met het voorgaande wordt gegenereerd, zien we ook in de alfabetische 
psalm 111. ‘Ze’ in ‘alwie ze maken’ (v 10b) kan terugslaan op ‘schroom’ (v 10a), 
op ‘kommernissen’ (v 7b) en op ‘alwie zich behagen’ (v 2b).
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honers, verguizers, machthebbers. Hij houdt deze chaosmachten op 
afstand en staat zijn knecht met raad en daad terzijde (v 21-24). Deze 
twee delen verwoorden twee perspectieven van de ene liefdesruimte: 
het binnenperspectief van de intimiteit en het buitenperspectief van 
de agressie. Deze twee perspectieven hangen innerlijk samen: de beden 
hechten de psalmist zo diep in Wezer, dat zij het verweer vormen tegen 
de vijandschap; omgekeerd vormen de bedreigingen de pleitgronden 
voor zijn beden. Prachtig wordt deze samenhang uitgedrukt door het 
volgende rijm: de knecht bewaakt de ‘aanspraak’ van Wezer (v 17b) en 
ademt van binnenuit met Hem mee, ook al wordt hij ‘besproken’ door 
machthebbers – Wezer is immers zijn Meester en hij is zijn knecht!

De tweede structuurlaag heeft haar zwaartepunt in het beginvers: 
‘Bejegen jouw knecht, ik leef en bewaak jouw aanspraak’ (v 17). De 
volgorde van de werkwoorden is veelzeggend. De grondslag is de ‘be-
jegening’ waarom de ‘knecht’ zijn Meester ‘Wezer’ bidt: dat Hij zijn 
knecht het goede geeft (1 Sam 24,18) en ontplooiing (Num 17,23; 
Jes 18,5) en zelfstandigheid (ps 131,2) brengt. Op deze bejegening 
door Wezer berust het ‘leven’ van de knecht: leven als ‘gast’ in het land 
van zijn Meester (v 19); levensonderhoud (v 20); afweer tegen agres-
sie (v 21-22); rechtsbescherming tegen machtshebbers (v 23-24). Dit 
‘leven’ vormt op zijn beurt de grondslag voor het ‘bewaken’ (v 17) en 
‘behoeden’ (v 22) van de knecht, zijn ‘kijken’ met ‘ontblote ogen’ om 
zo de goedheid van Wezer te gaan zien (v 18), de ‘geboden’ van de 
Gastheer te gaan waarderen (v 19) en ondanks alle druk van buiten te 
blijven meegeven met de omgrenzingen van Wezer (v 21-24). Op deze 
wijze is de strofe een getrapte ontvouwing van het beginvers (v 17).

De strofe laat zich echter ook lezen vanuit het slotvers (v 24), zoals 
wij zagen. Dan komt de derde structuurlaag aan het licht. De zorgelijke 
dimensie van de knechtschap – de hang naar leven (v 17), licht (v 18), 
bescherming (v 19.21-23) en leniging van behoeften (v 20) – wordt in 
balans gebracht door de lustvolle zorgeloosheid die verwijlt bij wat ge-
tuigenis aflegt van Wezer, die altijd meedenkt met zijn knecht (v 24). In 
deze zorgeloze vreugde vindt de bejegening van Wezer, die uitziet naar 
de gave vrijheid van de knecht, zijn voltooiing. Met terugwerkende 
kracht ontstaan er in de strofe lichtpuntjes: ik leef, ik kijk, ik ben gast, 
ik verzucht.

Deze drie structuurlagen vormen één weefsel: het betrekkingsweefsel 
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met een intieme binnenkant en een weerbare buitenkant (laag 1). Dit 
weefsel heeft een zorgende dimensie: leven, onderhoud en bescherming 
(laag 2), maar ook een genietende dimensie: argeloze overgave en goede 
raad (laag 3). Dit weefsel is ineengevlochten door woordherhalingen: 
‘jouw knecht’ (2x), ‘spreken’ (2x) ‘geboden’ (2x), ‘getuigenissen (2x) 
en ‘ook’ (2x). Hoe langer ik ‘kijk’ hoe ‘zonderbaarder’ (v 18) Wezer als 
Meester van zijn knecht mij voorkomt: Die niet enkel voor mij zorgt, 
zodat ik leef, maar mij ook tot zorgeloze gaafheid brengt, zodat ik ge-
niet van Hem.

Zoals strofe 2 met strofe 1, zo is strofe 3 met strofe 2 verbonden. Daar-
bij valt het op dat verschillende woorden en wendingen worden her-
haald op dezelfde positie in de strofe.

Te bewaken jouw aanspraak (v 9) Ik bewaak jouw aanspraak (v 17)
De weg van jouw getuigenissen (v 14) Jouw getuigenissen behoed ik (v 22)
Mijn kommernissen verzucht ik (v 
15)

Jouw knecht verzucht jouw kerven 
(v 23)

In jouw kerven verlustig ik mij (v 16) Ook jouw getuigenissen zijn mijn 
lust (v 24) 

Daarbij komen dan nog andere woordrepetities die de twee strofen aan-
eenschakelen (concatenatio): ‘kijken’ (v 15.18), ‘geboden’ (v 10.19.21), 
‘schikkingen’ (v 13.20), ‘spreken’ (v 9.16.23), ‘kerven’ (v 12.16.23), 
‘dolen’ (v 10.21), ‘alle’ (v 10.13.14.20).

Na drie strofen begint er enige tekening te komen in de psalm, voor-
al als we letten op het motief van het ‘bewaken’, dat op strategische po-
sities figureert (v 4-5.8.9.17) en dat geflankeerd wordt door ‘behoeden’ 
(v 2.22) en ‘niet vergeten’ (v 16). Bovendien moeten we bedenken dat 
‘bewaken’ en ‘behoeden’ vanwege hun opmerkzaamheid innerlijk ver-
bonden zijn met ‘kijken’ (v 6.15.18), zoals we gezien hebben (deel 1,5).

In de eerste strofe is het ‘bewaken’ naar voren gebracht als het in-
nerlijk richtsnoer van de gave weg. De weg van Wezer komt in het 
leven van de knecht tot gave volkomenheid, wanneer hij zich richt 
op omzichtige waakzaamheid; dan zal hij ‘kijken’. In de tweede strofe 
wordt gevraagd naar de wijze waarop de weg die bewaakt moet worden, 
gelouterd wordt: door zich met een onverdeeld hart aan de zelfmedede-
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ling van Wezer te wijden; dan zal hij kijken. De derde strofe laat zien 
dat deze omzichtige waakzaamheid berust in het ‘leven’ van de knecht, 
die op zijn beurt volkomen afhankelijk is van de ‘bejegening’ door We-
zer; dan pas waakt hij, dan pas kijkt hij. Aldus ontvouwen de drie eerste 
strofen het motief van de omzichtige waakzaamheid, waarbij steeds het 
eerste vers van de strofe de beslissende hint lijkt te geven: om ‘gaaf op 
weg’ te zijn (v 1) is uiterste waakzaamheid geboden (strofe1); zo’n weg 
van waakzaamheid gaat met veelzijdige ‘loutering’ (v 9) gepaard (strofe 
2) en wordt fundamenteel gedragen, geleid en voltooid door de beje-
gening (v 17) van Wezer (strofe 3). Alleen deze omzichtige waakzaam-
heid opent de ogen van de knecht: hij ‘kijkt’ (v 6.15.18) en ziet met 
profetische blik hoe Wezer zichzelf te kennen geeft in ‘alles’. De hoogste 
‘gaafheid’ van de knecht is de argeloze ‘lust’ (v 16.24), waarmee hij zich 
overgeeft aan Wezer.
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Strofe 4

dalet – vers 25-32

Het eerste vers (v 25) beschrijft de sterfelijkheid van de knecht. Zijn 
ziel, het levende van de aardeling bij uitstek, wordt onweerstaanbaar 
getrokken in de richting van het stof, de dood (zie Gen 3,19; ps 22,16; 
30,10). Deze situatie legt hij voor aan zijn Meester: ‘Mijn ziel kleeft het 
stof aan’ (v 25a). Uiterste nietigheid is de pleitgrond voor zijn bede die 
volgt: ‘Laat mij leven tegenover Jou als jouw aanspraak’ (v 25b). Wan-
neer de knecht er niet meer is, kan hij Wezer niet meer prijzen: ‘Zal het 
stof Jou erkennen, beduiden jouw hechtheid?’ (ps 30,10). 

Midden in de verdrietige sterfelijkheid geeft de knecht inzage in zijn 
wegen, die alle getekend zijn door vergankelijkheid. Maar precies in dit 
zich blootgeven ervaart hij hoe Wezer zich ontfermt over zijn kwetsbare 
situatie (v 26a). Dit vormt de pleitgrond voor de bede: ‘Leer mij jouw 
kerven’ (v 26b). Hoe dieper de knecht indaalt in zijn vergankelijkheid, 
des te scherper beseft hij de grenzen van zijn eindigheid: ‘jouw kerven’ 
(zie ps 39,5-6). 

Terwijl de knecht zijn ‘wegen’ vertelt aan Wezer, bidt hij dat hij daar-
in de weg van Wezer moge onderscheiden: ‘De weg van jouw kom-
mernissen laat mij merken’ (v 27a). Juist het scherpe besef van zijn 
eindigheid maakt hem gevoelig voor de weg waarlangs Wezer zich be-
kommert om zijn eindige bestaan. Hij hoopt dat dit verscherpte besef 
hem laat mee-ademen en mee-denken met de onvergelijkelijke kracht 
van Wezer.

Het vierde vers (v 28) vormt een inclusie met het eerste vers (v 25).

Verkleefd met het stof is mijn ziel,
laat mij leven als jouw aanspraak (v 25).
Van droefheid druipt mijn ziel,
laat mij opstaan als jouw aanspraak (v 28).

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   187 30-05-12   12:23



188  uitleg

Omdat mijn ziel – juist als hunkering naar leven – voelt dat zij vergan-
kelijk en sterfelijk is, laat zij de vrije loop aan haar tranen van verdriet. 
Dit is haar pleitgrond voor de bede dat zij moge opstaan uit het stof van 
de dood, om voor Hem te staan als zijn aanspraak.

De weg, die zich in het samengaan van ‘mijn wegen’ en ‘de weg van 
jouw kommernissen’ biddend ontsluit (v 26-27), wordt in de tweede 
helft van de strofe (v 29-32) verder verkend. De weg van Wezer distan-
tieert zich van de weg van bedrog. Om deze distantie bidt de knecht, 
want hij weet dat de weg die Wezer wijst, puur genade is (v 29). 

Tegenover ‘de weg van bedrog’ staat ‘de weg van hechtheid’, de weg 
die waarachtig is en trouw, de weg die de schikkingen van Wezer veref-
fent. De knecht verwezenlijkt zo getrouw mogelijk wat Wezer beschikt 
in al zijn gangen, zozeer dat beide wegen ‘gelijk’ zijn, één beweging 
vormen (v 30).

Juist deze eenheid, deze vereffening, deze hechte verbondenheid 
wordt in de twee slotverzen uitgesproken. Zoals de knecht door zijn 
sterfelijkheid het stof van de dood ‘aankleeft’ (v 25), zo ‘kleeft’ hij nu 
de getuigenissen van Wezer aan: alles waarin Wezer getuigenis aflegt 
van zijn gunnende liefde (v 31a). Onmiddellijk meegeven met de wijze 
waarop Wezer zich doet gevoelen, is de pleitgrond voor de bede: ‘Laat 
mij niet beschaamd staan’ (v 31b). 

De strofe eindigt met erkenning: ‘Mijn weg is meebewegen met 
jouw weg. Ik doorloop met grote spoed de weg van jouw geboden. Zo 
ontvang ik de genade van jouw wijzing en hecht ik mij in jouw hecht-
heid. Zo vereffen ik jouw schikkingen en kleef ik Jou aan, Wezer. Met 
grote snelheid volg ik de weg van jouw geboden, een leergang die ik 
van harte doorloop. Want ik merk dat ik bij iedere stap inga in jouw 
breedte. Ja, Jij verbreedt mijn hart’ (v 32).

De eigen functie van het slotvers gaat spreken, wanneer we de repetitie 
van het werkwoord ‘aankleven’ als omraming van de eerste zeven verzen 
kort beschouwen. ‘Aankleven’ drukt een beweging uit. Ruth keert niet 
terug naar haar volk (Ruth 1,7-19), maar ‘kleeft’ Naomi aan (Ruth 
1,14). Zij sluit zich bij haar aan (vgl ook Ruth 2,8.21.23; zie ook Gen 
31,23; Joz 23,12; Richt 18,22 enz.).1 De knecht erkent dat zijn ziel 

1.  G. Wallis, dabaq, in: TWAT 2 (1977), 85-86.
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in de richting van het ‘stof ’ gaat, dat wil zeggen: in de richting van de 
dood en het graf, de diepte in.2 Deze neergaande beweging wordt door 
de ‘ziel’ gevoeld als een lekkage: haar levenskracht druppelt gestaag om-
laag (Job 16,20; vgl Pred 10,18; ook Spr 19,13; 27,15). Deze neergang 
wordt biddend omgebogen: ‘Laat mij leven als jouw aanspraak … Laat 
mij opstaan als jouw aanspraak’ (v 25-28). Wezer wendt zich dit om-
hoogreiken toe: ‘Jij buigt je naar mij’ (v 26). Hier begint de voltooiing 
van het zevende vers: ‘Ik kleef jouw getuigenissen aan, Wezer’ (v 31). 
Alles waarin Wezer getuigenis aflegt van zijn naam, alles wat Hij leven-
gevend raakt, dat alles volgt de knecht op de voet, hij sluit zich erbij 
aan, hij laat zich meebewegen.

Tegen deze achtergrond doet het achtste vers zich voor als een cli-
max op twee punten. Ten eerste, de verticale lijn wordt voortgezet in 
de horizontale beweging, die zich bovendien versnelt: de knecht rent 
het land van de levenden in, volkomen meegevend met de geboden 
van Wezer.3 Ten tweede, niet alleen horizontaal opent zich de ‘levens-
ruimte’ – de bijbelse ‘weg’4 – ook in de breedte wordt de ‘speelruimte’ 
van binnenuit (‘mijn hart’) verwijd, zodat de psalmist opgelucht en 
vrij ademhaalt.5 Een vergelijkbare ruimtelijke transformatie zien we in 
psalm 116.6

De strofe laat zich lezen als vervlochtenheid van twee ritmes. Het eer-
ste ritme wordt zichtbaar, wanneer we de omramende verzen van de 
eerste vier verzen zwaar laten wegen (v 25 en 28): tweemaal ‘mijn ziel’, 
tweemaal ‘als jouw aanspraak’, tweemaal een neergaande lijn (‘stof ’ en 
‘leken van droefheid’) en tweemaal een bede (‘laat mijn leven’ en ‘laat 
mij opstaan’). Daartussenin staan ‘mijn wegen’, die de knecht vertelt, 
en ‘de weg van jouw kommernissen’, die de knecht wil leren kennen 
(v 26-27). Na dit concentrisch gebouwde kwartet (inclusio) van dialo-

2.  L. Wächter, ‘afar, in: TWAT 6 (1989), 282-283.
3.   Voor de vaart van het ‘rennen’ zie P. Maiberger, roets, in: TWAT 7 (1993), 438-

445.
4.  K. Seybold, Die Psalmen, Tübingen 1996, 372.
5.  Zie R. Bartelmus, rachab, in: TWAT 7 (1993), 454.
6.   De psalm beweegt zich vanuit de diepte van de onderwereld (v 3), over de landen 

van de levenden (v 9) op naar de hoven van het huis van Wezer (v 19). Zie B. Ja-Zie B. Ja-
nowsky, Dankbarkeit. Ein anthropologischer Grundbegriff  im Spiegel der Toda-
psalmen, in: Ritual und Poesie. Formen und Orte religiöser Dichtung im Alten Orient, im 
Judentum und im Christentum, (Hrsg. E. Zenger), Freiburg etc. 2003, 106-108.
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gisch wederkerige verzen (Jij-ik), volgt een kwartet, waarin de knecht 
zo nauw mogelijk aansluit bij de ‘getuigenissen’ van Wezer door de be-
drieglijke weg te ontwijken en de betrouwbare weg te volgen (v 29-30). 
Deze aansluiting op de getuigenissen van Wezer geeft vaart en ruimte 
aan ‘de weg van jouw geboden’, die de knecht met spoed loopt. Dit 
kwartet wordt omsloten door het motief van de ‘de weg’: de weg van 
bedrog en waarheid (v 29-30) en de weg van de geboden van Wezer 
(v 32). Aldus bestaat de strofe uit twee kwartetten, waarvan het motief 
‘de weg’ de omraming (v 29-30 en 32) vormt.

De strofe kan echter ook anders worden gescandeerd. Dan ontstaat 
een ander patroon. Opvallend is, zoals we zagen, de repetitie van het 
werkwoord ‘aankleven’. Wanneer we deze herhaling opvatten als om-
raming, ontstaat een zevental verzen, dat gekenmerkt wordt door een 
beginsituatie (v 25), die de weg omlaag gaat (stof; van droefheid le-
ken), maar gekeerd wordt doordat Wezer zich neerbuigt en de weg om-
hoog voert (laten opstaan). Door deze weg omhoog sluit de weg van 
de knecht aan op de weg van Wezer (v 31). Eenmaal terug in het land 
van de levenden rent de knecht de weg van Wezer – wat een horizontaal 
beeld oproept – en ontvangt hij van Wezer de breedte van zijn hart. 
Met dit slotvers bereikt de strofe zijn climax. 

Deze twee ritmes sluiten elkaar niet uit, ze zijn complementair, want 
ze worden samengevlochten door repetities: ‘weg’ (5x), ‘aankleven’ (2x), 
‘mijn ziel’ (2x) en ‘mijn hart’ (1x), ‘jouw aanspraak’ (2x), ‘laat mij leven’ 
(1x) en ‘laat mij opstaan’ (1x). Deze vervlochtenheid lijkt de spirituele 
beweging van de knecht uit te drukken. Te midden van de ‘verkleefd-
heid’ met ‘het stof ’ van de dood (v 25) en de diepe smart die dat in 
‘mijn ziel’ gaande maakt (v 28), te midden ook van de noodkreten die 
uit deze benauwdheid opstijgen – ‘laat mij leven’ en ‘laat mij opstaan’ 
– ontwaakt het besef te leven als ‘aanspraak’ van Wezer (v 25 en 28). 
Mijn wegen zijn opgenomen in zijn wegen: Hij buigt zich naar mij, 
Hij is mijn Meester, Hij hoort mij zuchten, Hij bekommert zich om 
mij, Hij zondert mij uit (v 26-27). Het samengaan van ‘mijn wegen’ en 
‘jouw weg’ ontvouwt zich als wijdte: de weg van bedrog wijkt, de weg 
van hechte trouw opent zich (v 29-30). Een andere, diepere ‘verkleefd-
heid’ gaat in de knecht leven: de genade van een gedurige wijzing. De 
benauwdheid van ‘mijn ziel’ is omgevormd in de wijdte van ‘mijn hart’.
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Behalve via zes kernwoorden (aanspraak, kerven, wijzing, schikkingen, 
getuigenissen, geboden) is strofe 4 verweven met strofe 3 (concatena-
tie) via de woorden ‘verzuchten’ (v 23 en 27), ‘mijn ziel’ (v 20 en 28; zie 
ook v 25) en ‘zonderheden’ (v 18 en 27). Deze aaneenschakelingen zijn 
gering. Opvallend is daarbij dat het motief ‘bewaken’ niet terugkeert 
in strofe 4, het motief ‘weg’ daarentegen overvloedig voorkomt, maar 
ontbreekt in strofe 3! Er zijn opmerkelijke parallellieën te zien tussen 
de verzen op de eerste en op de vierde positie.

Bejegen jouw knecht, ik leef Mijn ziel kleeft het stof aan,
en bewaak jouw aanspraak (v 17) laat mij leven als jouw aanspraak 

(v 25)
Verknaagd is mijn ziel door de be-
hoefte

Van droefheid leekt mijn ziel

aan jouw schikkingen altijd (v 20) laat mij opstaan als jouw aanspraak 
(v 28)

Het eerste vers van strofe 3 bidt om de bejegening door Wezer: ‘Beje-
gen jouw knecht, ik leef ’ (v 17). De overgang die de ‘behoeftige ziel’ 
(v 20.25 en 28) maakt van het ‘stof ’ van de dood naar het leven en die 
in strofe 3 in één halfvers wordt verwoord – ‘Bejegen jouw knecht, ik 
leef ’ (v 17a) – wordt in strofe 4 als ‘weg’ van de knecht (v 26.29-30), 
die de ‘weg’ van Wezer is (v 27.32), uitgewerkt. Deze weg vormt de 
grondslag van wat hierop voortbouwt: de omzichtige waakzaamheid 
van de knecht (v 17b enz.). Het ‘leven’ van de knecht, dat hem ge-
schonken is uit puur genade, komt pas echt tot ‘leven’ in de omzichtig 
behoede leefruimte die door Wezer wordt omgrensd. In beide strofen 
is het ankerpunt de ‘aanspraak’ van Wezer. Alle leven – in schepping 
én verlossing – hangt immers af van Wezer, die de knecht uit niets en 
doodsnood roept: ‘Wees er!’ Wezer op zijn beurt ziet uit naar de erken-
ning van zijn gunnende liefde door de aardeling. Hij ziet uit naar de 
aardeling als aanspraak. In het leven zelf tekent zich de weg van Wezer 
af als wijzing.

Het weg-motief, dat via allerlei vertakkingen (bewegingswerkwoorden, 
bewegingsorganen, ruimtewoorden, oriëntatietermen) de psalm door-
trekt, vindt zijn grootste verdichting in de dalet-strofe (5x derek). In 
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strofe 1 en 2 was dit motief stevig aangezet, vooral in de inleidende ver-
zen (v 1-3), waarna het minderde, om in strofe 4 weer sterk op te komen 
en na te klinken in strofe 5. Daarna speelt het motief een bescheiden 
maar constante rol, met een lichte opflikkering in strofe 13 en 14 (pad, 
omheinen, lamp, licht, hielen). Wezenlijk voor het weg-motief is dat 
de wegen van de knecht omgevormd worden in de weg van Wezer (zie 
meteen al v 1-3). Dit vindt zijn climax in het slotvers van de voorlaatste 
strofe: ‘Ja, al mijn wegen zijn Jou beduidend’ (v 168). Hierna durft de 
knecht ‘naderen’ en ‘komen’ voor het ‘gelaat’ van Wezer (v 169-170). 
Bij dit alles is zijn ‘weg’ volkomen aangewezen op het ‘zoeken’ van We-
zer, waarom het slotvers bidt: ‘Zoek jouw knecht’ (v 176). Zonder dit 
‘zoeken’ van Wezer is al mijn gaan, naderen en komen één uitzichtloze 
zwerftocht: ‘Ik zwerf als een snevend schaap’ (v 176a).
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Strofe 5

he – vers 33-40

Wezer heeft – in de liefdevolle uitverkiezing van Israël – zijn gedragsre-
gels ingekerfd in het bewustzijn van zijn volk. Deze regels, mondeling 
en in groeiende mate schriftelijk, sparen de levengevende bewegings-
ruimte uit, waar de weg van Wezer en de bewegingen van zijn volk 
elkaar doordringen. De knecht bidt, dat Wezer hem deze ‘weg’ wijst. 
Want alleen dan zal hij in staat zijn deze weg behoedzaam te volgen 
(v 33).

Ook bidt hij om een heldere opmerkzaamheid en een scherp inzicht, 
zodat hij zijn belofte – behoedzaam de wijzing van Wezer te volgen en 
haar met heel het hart te bewaken – gestand kan doen (v 34).

Kerven zijn ingegrifte sporen. Wezer nodigt zijn knecht uit deze te 
volgen en de daarin geboden levensruimte binnen te gaan. De knecht 
bidt dat hij de ‘geboden’ weg niet alleen gewezen krijgt, maar erin op-
genomen en ‘bewogen’ wordt, want dat is zijn grootste genot: ‘Beweeg 
mij in de baan van jouw geboden, ja, daarin behaag ik mij’ (v 35).

Dit brengt met zich mee dat alle ‘neigingen’ van het ‘hart’ worden 
omgebogen in de richting van Wezer en alles waarin Hij getuigenis af-
legt van zijn bewogenheid: ‘Neig mijn hart naar jouw getuigenissen en 
niet naar afknijping’ (v 36). Afknijping is het tegendeel van bewaring 
en gunnende liefde.

Meebewegen met Wezer betekent wegbewegen uit alles wat niet We-
zer is. Dit wegbewegen wordt bewerkt door de aantrekkingskracht van 
Wezer. Daarom bidt de knecht: ‘Trek mijn ogen af van het zien van 
waan’ (v 37a). De aantrekkingskracht van de afgoden en het opzien 
naar hun beeltenis – een waanwereld – moet door Wezer zelf worden 
doorbroken. Alleen de weg die Wezer gaat met zijn knecht (‘jouw weg’ 
is het kernwoord) voert het leven binnen. Daarom bidt de knecht: ‘In 
jouw weg laat mij leven’ (v 37b). De knecht bidt tegen de stroom in: 
geen waanwereld, maar schroom voor Jou; geen houvast in eigen ver-
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worvenheden, maar jouw belofte; geen godenbeeld, maar wat Jij mij 
te zeggen hebt. Hij bidt om de schroomvolle intimiteit met Wezer, de 
bewegingsruimte van de liefde (v 38).

Nog eens bidt hij: ‘Trek mij weg’ (v 39a). Nu is de bede niet meer 
gericht tegen de eigen geneigdheid tot afgoderij, maar tegen de hoon 
en de verachting die de knecht op zich laadt door mee te bewegen met 
de bewogenheid van Wezer. Wezer moge de knecht wegtrekken uit de 
hoon en hem toebewegen naar de orde zoals Wezer die in zijn goedheid 
schikt (v 39). 

De knecht wijst na deze smeekbeden op zijn eigen behoeftigheid en 
gemis. Hij kan niet zelf voorzien in de behoeften die hij gelenigd hoopt 
te zien. Hij is aangewezen op de bemoeiingen van Wezer, die bewarend 
en levengevend is (v 40).

In het slotvers wijst de knecht op zijn eigen behoeftigheid: ‘Hier, ik be-
hoef jouw kommernissen.’ Dat doet hij nadat hij Wezer zevenmaal bid-
dend heeft aangesproken (imperatief ) als de actieve partij (hif‘il ): ‘Wijs 
mij … Laat mij merken … Beweeg mij … Neig mijn hart … Onttijg 
mijn ogen … Doe gestand … Onttijg mij …’ Dit bidden wordt nog 
stuwender door de opeenstapeling van ‘jouw’ in de tweede helft van de 
strofe: ‘Jouw weg … jouw knecht … jouw zegging … schroom voor 
Jou … jouw schikkingen … jouw kommernissen … jouw bewaring.’ 
Deze biddende gerichtheid neemt een wending wanneer de knecht ten 
slotte op zichzelf wijst: ‘Hier!’ Hij wijst op het wezen van zijn smeken: 
hij is behoeftig; hij is aangewezen op de kommernissen van Wezer. Dit 
zelfgetuigenis vormt op zijn beurt een nieuwe pleitgrond voor zijn sme-
ken: ‘In jouw bewaring laat mij leven.’ Zo verstaan vormt het slotvers 
de climax van de beden en legt het bovendien het wezen van het sme-
ken bloot.

 
In de he-strofe zijn drie structuurlagen met elkaar vervlochten. De eer-
ste laag volgt het binaire ritme van 2+2=4 en 4+4=8. De twee eerste 
verzen zijn met elkaar verbonden door het motief van het wijzen: ‘Wijs 
mij … jouw wijzing’. Het volgen van de wijzing vergt behoedzaamheid 
‘Ik behoed … behoed … bewaak.’ De verzen 35 en 36 zijn met elkaar 
verbonden door het motief van de beweging naar Wezer toe: in de baan 
van zijn geboden en zijn getuigenissen. Tegelijk zijn zij verbonden met 
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de eerste twee verzen via het motief van de weg: ‘Wijs mij de weg … 
Beweeg mij in de baan’ (v 33-35). Hierbij voegt zich het motief van 
het hart: ‘Ik bewaak met alle hart … Neig mijn hart’ (v 34.36). Samen 
vormen ze een kwartet.

Het tweede deel van de strofe (v 37-40) wordt bijeengehouden door 
drie motieven. Tweemaal wordt Wezer gevraagd de knecht weg te trek-
ken uit levensgevaar. ‘Onttijg mijn ogen … Onttijg mij …’ (v 37.39). 
Tweemaal wordt gebeden om leven: ‘Laat mij leven … Laat mij le-
ven’ (v 37.40). Tweemaal betreden wij het gebied van de huiver: ‘De 
schroom voor Jou … de hoon die ik vrees’ (v 38.39). Ook deze verzen 
vormen een kwartet.

De twee kwartetten zijn onderling verbonden door het motief van 
de beweging. Enerzijds de toewending naar Wezer: ‘Wijs mij de weg … 
op de hielen … jouw wijzing … Beweeg mij in de baan … Neig mijn 
hart … in jouw weg.’ Anderzijds is er de afwending van het tegendeel: 
‘Niet naar afknijping … Onttijg mijn ogen … Onttijg mij …’.

De tweede laag geeft het volle gewicht aan de waakzaamheid die 
het gevolg is van de bewegingen die uitgaan van Wezer: ‘… en ik be-
hoed … en ik bewaak’ (v 33-34). Deze waakzame behoedzaamheid 
vloeit voort uit opmerkzaamheid (v 34), raakt de diepte van het hart 
(v 34.36), gaat gepaard met behaaglijkheid (v 35), opent de ruimte 
voor het ontzag, dat de waan ontwijkt (v 37), vindt zijn kern in de 
schroom (v 38), bevrijdt van de vreeswekkende hoon (v 39) en doet het 
goede smaken (v 39). Volgt men dit patroon, dan wordt vanuit de be-
ginverzen de behoedzaamheid ontvouwd, die onmiddellijk verbonden 
is met de weg van Wezer. 

Men kan echter ook het volle gewicht geven aan het slotvers. In 
dat geval zijn de smeekbeden, waarmee alle zeven voorgaande verzen 
beginnen, de opmaat voor een inzicht dat biddend in de knecht tot be-
wustzijn komt: ‘Hier, ik behoef blijkbaar jouw kommernissen’ (v 40a). 
Deze zelfreflectie, die het smeken als het ware bezinnend naar binnen 
buigt en op de kern ervan wijst, vormt, zoals we zagen, op haar beurt de 
pleitgrond voor de achtste bede, die niet simpel vraagt om leven, maar 
om leven in de bewaring van Wezer (v 40b).

Deze drie lagen worden met elkaar vervlochten door het gestaag over 
en weer van Jij en ik: het Jij wordt naderbij gesmeekt in zijn wijzen, 
bewegen, neigen en onttijgen, wat onmiddellijk doorwerkt in het ik, 
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vooral in zijn waakzaamheid en ontzag. Gaandeweg de strofe verschuift 
het gewicht steeds meer naar het Jij en wordt de afhankelijkheid van de 
knecht steeds sterker gevoeld, vooral waar het zijn leven betreft.

De he-strofe is op verschillende manieren met de vierde strofe verbon-
den. Ten eerste is daar het motief van de ‘de weg’ (v 33.35.37), dat in de 
vorige strofe zo pregnant aanwezig was (v 26.27.29.32) en eigenlijk al 
vanaf het begin speelde, maar nu, in de vijfde strofe, tot een (voorlopig) 
einde komt. Vervolgens is er het motief van ‘behoeden’ (v 33.34) en 
‘bewaken’ (v 34), dat eveneens vanaf het begin speelde (v 2.4.9.17.22), 
maar in de vorige strofe ontbrak, waarschijnlijk omdat in die strofe de 
weg uit de diepte van de dood naar het leven centraal stond, volgens 
het programma van de derde strofe: ‘Bejegen jouw knecht, en ik leef en 
bewaak jouw aanspraak’ (v 17). Eerst de ‘weg’ naar het ‘leven’ (strofe 
4), daarna en steunend daarop het ‘bewaken’ (strofe 5) van de ‘weg’ die 
gewezen wordt, de weg waarlangs het waarachtige leven tot uitbloei 
komt. Zowel de weg naar het leven als het bewaken van de levensweg 
zijn afhankelijk van de bejegening door Wezer (v 17). Op beide punten 
is de knecht ‘behoeftig’ (v 20.40). Daarom ook, dat de smeekbeden 
naar de he-strofe toe in frequentie toenemen. We zetten alle beden per 
strofe onder elkaar.

Strofe 1  Verlaat mij niet (v 8).
Strofe 2   Laat mij niet dolen (v 10).
  Leer mij jouw kerven (v 12).
Strofe 3  Bejegen jouw knecht (v 17).
  Ontbloot mijn ogen (v 18).
  Verberg niet (v 19).
  Rol van mij af (v 20).
Strofe 4  Laat mij leven (v 25).
  Leer mij jouw kerven (v 26).
  Laat mij merken (v 27).
  Laat mij opstaan (v 28).
  Laat mij ontwijken (v 29a).
  Begenadig mij (v 29b).
  Beschaam mij niet (v 31).
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Strofe 5  Wijs mij (v 33).
  Laat mij merken (v 34).
  Beweeg mij (v 35).
  Neig mijn hart (v 36).
  Onttijg mijn ogen (v 37a).
  Laat mij leven (v 37b).
  Doe gestand (v 38).
  Onttijg mij (v 39).
  Laat mij leven (v 40).

We zien hier een opklimmende frequentie: 1,2,4,7 en 9 maal per strofe. 
De beden willen een breuk in de betrekking met Wezer afwenden (niet 
verlaten, niet dolen, niet verbergen, niet beschamen). Zij willen het on-
geluk afwenden (afrollen, laten ontwijken, onttijgen). Maar het meest 
van al smeken zij om de nabijheid van Wezer: als degene die de weg 
wijst en leert kijken (8x), leven schenkt (4x), genadig en goed is (3x).
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Strofe 6

waw – vers 41-48

Het openingsvers doet een dringend beroep op Wezer. De knecht 
spreekt Hem driemaal rechtstreeks aan: ‘jouw … jouw … jouw’. De 
knecht bidt Wezer dat zijn gunnende goedheid hem moge overkomen, 
dat zijn bevrijdende bijstand moge zijn wat Hij hem te zeggen heeft 
(v 41). Deze bede wordt via het voegwoord ‘en’ verbonden met de sme-
kingen van de vorige strofe.

Op de bede om gunst en bevrijding sluit de vertrouwensuitspraak 
aan (v 42). De knecht wendt zich tot degene die hem veracht en be-
spot, en spreekt hem aan. Hij is niet bang voor hoon. Hij weet zich 
aangesproken door Wezer. Hierin voelt hij zich veilig. Betekenisvol is 
de herhaling van het woord ‘spreken’ (dabar), die de eenheid van Wezer 
en de knecht uitdrukt: het ‘aanspreken’ van de honer is beveiligd in de 
‘aanspraak’ van Wezer.

Hierop haakt het volgende vers in: ‘En red niet uit mijn mond 
hechte aanspraak ten uiterste’ (v 43). De knecht vergelijkt zichzelf met 
een roofdier dat zijn prooi in zijn muil heeft: ‘hecht spreken’. Hij bidt 
Wezer het niet zo ver te laten komen dat Hij ten slotte dit hechte 
spreken wegrukt uit zijn mond. Hij vertrouwt immers op niets anders 
dan de wijze waarop Wezer naar waarheid schikt. Hierop is zijn hoop 
gericht. 

Op de smeekbede, die gericht was op ‘Jou’, volgt een toezegging: 
‘En ik bewaak jouw wijzing gestaag, eeuwig en immer’ (v 44). In deze 
toezegging, die ook gezien kan worden als gevolg van ‘jouw schikking’, 
gaat een onbegrensd toekomstperspectief open. Driemaal staat er een 
tijdsaanduiding zonder einde: ‘gestaag, eeuwig en immer’. De reden is: 
de knecht blijft steeds ‘wachten’ (v 43), altijd door ‘waken’ (v 44).

Na de eindeloze tijd opent zich het perspectief van de grenzeloze 
ruimte: ‘Ik ga in de breedte’ (v 45a). Bij iedere stap op de weg vraagt de 
knecht naar de wijze waarop Wezer zich bekommert om hem: hoe Hij 
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beslag legt op hem, hoe Hij hem opzoekt en hoe Hij voor hem zorgt 
(v 45).

In vers 46 wordt het motief van het ‘spreken’ hernomen. Hierdoor 
ontstaat een rijm: ‘Ik buig mij, spreek mijn honer aan … Ik spreek te-
genover koningen’ (v 42a.46a). Eerst stond de knecht tegenover spot en 
verachting, nu staat hij tegenover machthebbers. Zonder zich te scha-
men spreekt hij uit hoe Wezer getuigenis aflegt van zijn liefde voor Isra-
el in alles wat Hij sinds onheugelijke tijden voor zijn volk heeft gedaan. 

Waren de voorgaande verzen naar buiten gericht – naar honers 
(v 42) en koningen (v 46) – het zevende vers is naar binnen gericht: 
de bevrijdende gunst van Wezer heeft een intens genot in zijn gebo-
den ontketend (v 47a). Deze vreugde vloeit voort uit de verknochtheid 
waarmee de knecht de inwerking van Wezer op de wil, het gemoed en 
het handelen ondergaat (v 47b).

Zo diep grijpt dit genot de knecht aan, dat hij naar diezelfde gebo-
den zijn handen opheft als naar het heiligdom (v 48a). Zo intens is zijn 
overgave, dat de kerven van Wezer, die de ontmoetingsruimte openen 
en omgrenzen, van binnenuit in de knecht gaan zuchten (v 48c). Op-
nieuw spreekt de knecht uit de geboden van Wezer hartstochtelijk te 
beminnen.

Het slotvers is in twee opzichten redundant. Ten eerste, het is poë-
tisch gezien overdadig het heeft geen twee, maar drie cola;1 het herhaalt 
‘jouw geboden, waarmee ik mij verknocht’ uit het zevende vers; nadat 
alle zeven verzen met ‘en’ waren begonnen, gebruikt het achtste vers 
tweemaal ‘en’; het slotvers bevat twee grondwoorden in plaats van één 
(dit gebeurt meer in het slotvers, zie v 16.160.168). Bij deze poëtische 
overdaad voegen zich inhoudelijke climaxen. De eerste is deze: nadat de 
knecht zich wachtend en wakend heeft uitgestrekt in de tijd (gestaag, 
eeuwig, immer; v 44) en daarna in de ruimte (de breedte; v 45), heft 
hij in het slotvers zijn handpalmen omhoog naar de geboden van Wezer 
(v 48), wat verrassend is, omdat dit gebaar zich doorgaans slechts op 
Wezer in zijn heiligdom richt (zie ps 28,2; 63,3; 134,2). De tweede cli-
max is: het heffen van de palmen gaat gepaard met het ‘verzuchten’ van 
de kerven van Wezer, wat een zeer intensieve en gevoelsmatige uiting 

1.  Alleen het laatste vers van de psalm is nog zo’n tricolon.
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van verknochtheid is, die uit de diepte van het hart komt. Het heffen 
van de handen en het zuchten van het hart drukken samen uit dat de 
knecht zich volkomen overgeeft aan Wezer. De poëtische redundantie 
versterkt het climactische karakter van het slotvers.

De waw-strofe is een vlechtwerk van drie structuurlagen. De eerste 
laag vindt zijn zwaartepunt in de beginverzen. Sleutelwoord is ‘spreken’ 
(dabar): ‘jouw zegging … aanspraak … jouw aanspraak … aanspraak’ 
(v 41-43b). Dit ‘spreken’ hoopt de gunst van Wezer te ontvangen: vrij-
spraak. Hierop wacht de knecht wakend, zonder ophouden (v 41-44). 
Dit alles doet denken aan een proces in de tempel: tegenover valse aan-
klagers hoopt de onschuldige op het bevrijdende woord van Wezer.2 
In de tweede helft van de strofe gaat de knecht, vrijgesproken, in de 
wijdte en ‘spreekt’ (v 46) vrijmoedig tegenover koningen, hij legt hun 
uit hoe Wezer getuigenis aflegt van zijn bevrijdende aanwezigheid. Dit 
mondt uit in een dankfeest, waarin de knecht zijn handen uitstrekt en 
spreekt van Wezer (v 48). Deze structuurlaag volgt het zeggen, spreken, 
beduiden en verzuchten (7x).

De tweede structuurlaag vindt haar zwaartepunt in de slotverzen. 
Nu volgen we het patroon van tijd en ruimte. De eerste vier verzen 
lopen uit op wachten en waken, dat zich oneindig uitstrekt in de tijd: 
gestaag, eeuwig, immer (v 44). Deze dubbele beweging wordt over-
genomen door een beweging in de horizontale ruimte: ‘Ik ga in de 
breedte’ (v 45), om voltooid te worden in de verticale beweging van de 
zich verheffende handen (v 48). Deze beweging wordt versterkt door 
het voegwoord ‘en’ (waw), waarmee alle verzen beginnen. De dichter 
had niet veel andere mogelijkheden, want de letter waw heeft maar 
vier woorden in de aanbieding.3 Toch bewijst dit nederige voegwoord 
goede diensten. Want in zijn cumulatieve betekenis – ‘en … en … en 
… enzovoort’ – bouwt het een climax op die een synergie aangaat met 
de tijdruimtelijke beweging van de knecht: zich volkomen uitstrekken 
naar Wezer, die zichzelf meedeelt in zijn kommernissen, geboden en 
kerven.

2.   W. Beyerlin, Die Rettung der Bedrängten, Göttingen 1970; K. Waaijman, Psalmen over 
recht en onrecht, Kampen 19802.

3.   De zeldzame en weinig bruikbare woorden ‘spijker’ (waw), ‘schuldig’ (wazar), 
‘kind’ (walad), ‘rozen’ (waradim).
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Een derde structuurlaag wordt zichtbaar wanneer we letten op de 
verbindende strekking van hetzelfde voegwoord ‘en’ (waw). Wanneer 
we aandachtig toezien, ontdekken we verbindingen op verschillende 
niveaus. De smeekbeden hernemen (v 41.43) het bidden van de he-
strofe. Dit bidden wordt verbonden met de vertrouwensuitingen die 
eruit voortvloeien: ‘Ik buig mij … Ik bewaak … Ik ga …’ enzovoort. 
Hiermee samenhangend: de he-strofe was in toenemende mate gericht 
op het Jij (in v 37b-40 zevenmaal), waartegenover in de waw-strofe het 
ik naar voren treedt: ‘Ik buig mij … Ik bewaak … Ik ga … Ik spreek … 
Ik verlustig mij … Ik hef … Ik verzucht … ’ (v 42.44-48 zevenmaal). 
Hiermee is de verknochtheid van de psalmist met Wezer – ik met Jij 
en Jij met ik – uitgedrukt. Al deze verbindingen worden kernachtig 
verwoord in dat ene voegwoord ‘en’ (waw), dat op subtiele wijze ver-
banden legt tussen de genres (smeekbede, vertrouwensuiting, belofte), 
de actanten (Jij en ik), de strofen (he en waw) en de kernwoorden. 
De twee laatste verzen zetten de ketting van verbindingen voort en 
vormen er de climax van. Over vijf regels verdeeld bestaan ze uit drie 
‘en’-zinnen (v 47a.48a.48c), onderbroken door twee identieke bijzin-
nen (v 47b.48b).

En ik verlustig mij in jouw geboden,
waarmee ik mij verknocht (v 47).
En ik hef mijn palmen naar jouw geboden,
waarmee ik mij verknocht,
en ik verzucht jouw kerven (v 48).

Het laatste vers is een tricolon. Hierdoor ontstaan er twee ‘en’-zinnen 
die samen met het voorgaande ‘en’-vers de climax van de strofe vormen. 
Het is alsof de knecht eindelijk is binnengegaan in het nieuwe heilig-
dom, waar hij zijn handen biddend en minnend uitstrekt naar ‘jouw 
geboden’.

De waw-strofe is via woordrepetities met de he-strofe verbonden: 
‘zegging’ (v 38.41); ‘geboden’ (v 35.47.48); ‘getuigenissen’ (v 36.46); 
‘schikking’’ (v 39.43); ‘honen’ (v 39.43). Opvallend is de naam ‘Wezer’ 
in de eerste positie (v 33.41). Belangrijk is het duo ‘verzuchten’ – ‘zich 
verlustigen’, dat opnieuw, maar nu in omgekeerde volgorde, de strofe 
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besluit (v 47-48; zie v 15-16; 23-24; 77-78). Belangrijker echter dan 
deze woordelijke aaneenschakelingen zijn de bovengenoemde verbin-
dingen die verder reiken dan de he- en de waw-strofe. Deze verbin-
dingen stonden immers van het begin af op het weefgetouw van de 
psalm: bede en vertrouwen, smeken en belofte, ik en Jij, komen en 
gaan, aanspraak en gebod, hoon en verknochtheid. Het lijkt of de waw-
strofe binnen het geheel van de psalm wil zeggen: alles is én-én. De ver-
schillende wendingen, spanningen, variaties, richtingen, kernwoorden, 
ze horen alle bijeen: én-én, zoals ‘gunst’ (v 41) en ‘hechtheid’ (v 43), 
‘komen’ (v 41) en ‘gaan’ (v 45), ‘hoon’ (v 42) en ‘veiligheid’ (v 42) – 
enzovoort enzovoort.
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Strofe 7

zajin – vers 49-56

De zevende strofe opent met de bede: ‘Denk aan het woord dat Jij tot 
mij spreekt. Het is de enige reden waarom Jij mijn hoop gewekt hebt’ 
(v 49). Centraal staat ‘de aanspraak voor jouw knecht’, die niet slechts 
tot het verleden beperkt kan worden (het woord tot jouw knecht ge-
sproken), maar ook het heden en de toekomst omvat. Deze ‘aanspraak 
voor jouw knecht’ – in psalm 119 meestal kortweg: ‘jouw aanspraak’ 
– brengt de psalmist onder de aandacht van Wezer: opdat Hij het zich 
realiseert. De enige reden voor deze bede is derhalve Wezer zelf. Want 
Hij is het die heel het wachten van de knecht richt op zijn aanspraak. 
Wezer zelf is de oorzaak en de grond voor het verwachtingsvol uitzien. 

Precies ‘dit’ – het verwachtingsvol afgestemd zijn op de aanspraak 
van Wezer – is de enige troost in tijden van gebogenheid (v 50a). Al-
leen wat Wezer mij zegt, maakt levend en vervult mijn verwachtingsvol 
uitzien. ‘Dit’ wijst dus terug (naar v 49) én vooruit (naar v 50b).

De zojuist genoemde ‘gebogenheid’ krijgt een gezicht: ‘De doemen-
den gaan ziedend tekeer, met hun verachting en spot gaan zij tot het 
uiterste’ (v 51a). Dit geweld beantwoordt de knecht met trouw aan 
Wezer: hij wijkt niet af van de weg die Hij hem wijst (v 51b). Integen-
deel, de schikkingen die Wezer, op grond van zijn bewarende kracht 
verwerkelijkt, heeft de knecht zich in zijn denken en doen eigen ge-
maakt (v 52a). Dit geeft hem, bij alle geweld, troost en bemoediging.

Opnieuw wordt de dreiging van de doemenden voelbaar. Als een 
verschroeiend vuur werken zij op de knecht in (v 53a). Kon de psalmist 
zo-even nog zeggen dat hij bij dit alles niet afwijkt van ‘jouw wijzing’ 
(v 51b), nu zegt hij slechts dat de doemenden ‘jouw wijzing’ verlaten 
(v 53b). 

Pas in het vers dat volgt, vertelt hij waaruit zijn bescherming bestaat: 
hij is ‘in het huis waar ik gast ben’ (v 54). Wij kunnen hier denken aan 
het heiligdom in Jeruzalem, zoals we lezen in psalm 15: ‘Wezer, wie is 
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gast in jouw tent, wie woont op jouw heilige berg’ (ps 15,1). Gezien 
het vervolg van psalm 15 gaat het net als in psalm 119 om iemand die 
‘gaaf ’ zijn weg gaat (zie ps 119,1), ‘bewarend’ (v 121; zie ook v 138) 
en ‘hecht’ (v 30.43; zie ook v 7) is. In de beschermde ruimte van het 
heiligdom klinken de regelingen, die via een veelheid van tradities ‘in-
gekerfd’ zijn in het collectieve geheugen van Israël als heilige liederen 
en melodieën –‘deunen’ – die de knecht van binnenuit weerbaar maken 
(zie ps 118,14).

De sfeer van het heiligdom en de heilige muziek worden gecontinu-
eerd: in de nacht gedenkt de knecht de naam van Wezer en hij waakt 
over de aanwijzingen die Hij geeft (v 55). Hij lijkt op ‘de knechten 
van Wezer’ die ‘in de nacht’ hun handen heffen ‘naar het heiligdom’ 
om Wezer te zegenen (ps 134,1-2). Maar hij doet ook denken aan de 
bidder van psalm 63: ‘Wanneer ik Jou gedenk op mijn slaapmat en in 
de nachtwaken murmer in Jou’ (ps 63,7). Hoe dan ook, de knecht ge-
denkt in de nacht de naam en waakt over de wijzing van Wezer. 

‘Dít moge wezen voor mij’, bidt de knecht (v 56a). ‘Dit’ kan slaan 
op het voorafgaande – het waakzaam te binnen brengen van Wezer 
en zijn wijzing – maar ook op wat volgt: de kommernissen van Wezer 
behoedzaam bewaren en opmerkzaam waarnemen hoe Hij zich altijd 
weer bekommert om de mens (v 56b).

Het slotvers begint met ‘Dit’, een woord dat aanwijst, de aandacht richt 
en de kern naar voren haalt. ‘Dit’ kan vooruitwijzen – ‘ja, jouw kom-
mernissen behoed ik’ (v 56b) – en terugwijzen naar het voorafgaande. 
In dat geval kan het zelfs op het eerdere ‘Dit’ teruggrijpen: ‘Dit is mijn 
troost in mijn gebogenheid’ (v 50a). De troost bestaat erin dat Wezer 
zijn knecht laat leven (v 50) en hem als ‘gast’ opneemt in zijn huis 
(v 54), waar hij gevrijwaard is van geweld (v 51-53) en waar hij wacht 
en waakt (v 49b en 55). ‘Dit’ is wezenlijk voor de knecht: dat hij de 
‘troost’ (v 50.52) van de zelfmededeling van Wezer in zijn ‘aanspraak’ 
en ‘zegging’ beantwoordt met ‘behoeden’, wat hetzelfde is als ‘geden-
ken’ (v 49.52.55), ‘wachten’ (v 49) en ‘bewaken’ (v 55).1 Van het eerste 
‘Dit’ tot het laatste ‘Dit’ lijkt de knecht dit te willen zeggen: ‘Dit is voor 
mij het wezenlijke in alle gedenken, dat ik jouw kommernissen be-

1.  Zie hiervoor deel 1, hoofdstuk 5.
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hoed.’ Omzichtig en schroomvol omgaan met de wijze waarop Wezer 
zich steeds weer bekommert om zijn volk en zijn knecht, dat is het wat 
onvoorwaardelijke gelding heeft. Dát is ook de wijze waarop de knecht 
‘wacht’ op het ‘gedenken’ van Wezer (v 49). Met ‘Dit’ leidt het slotvers 
een conclusie in, die wijst op het wezen van de behoedzaamheid: wa-
kend wachten op de bekommernissen van Wezer.

De zajin-strofe is het vlechtwerk van twee structuurlagen die wederke-
rig gebouwd zijn. De eerste structuurlaag begint met het eerste woord 
‘Gedenk’, dat een beroep doet op de innerlijke betrokkenheid van We-
zer, en twee keer terugkeert: ‘Ik gedenk … Ik gedenk …’ (v 52a.55a), 
als wil de psalmist zijn bede kracht bijzetten. Dit gedenken wordt niet 
alleen woordelijk hernomen – ‘Ik gedenk … Ik gedenk’ – ook inhou-
delijk wordt het doorgezet, meteen al in het ‘wachten’ (v 49b), dat door 
Wezer zelf gewekt wordt, en verderop aan het einde door het ‘bewaken’ 
en ‘behoeden’ (v 55-56). Zo doortrekt het motief van het gedenken, 
wachten, bewaken en behoeden de hele strofe. De kern van dit motief 
is: de ander innerlijk in zich omdragen en hem omzichtig behoeden. 
Hierom smeekt de knecht (v 49), dit zegt hij Wezer toe. In dit weder-
zijds ‘gedenken’ speelt het levengevende woord (aanspraak en zegging) 
waarin de knecht zijn ‘troost’ vindt (v 49-50). ‘Troost’ is het funda-
mentele vertrouwen (vergelijk het Engelse trust), dat weerbaar maakt 
tegenover de verschroeiende hitte (v 51 en 53) van de doemenden: ‘Ik 
ben getroost’ (v 52b). Het levenwekkende woord, dat in het geden-
ken van Wezer en de knecht zijn binnenruimte ontvangt en ontvouwt, 
is richtinggevend: ‘Jouw wijzing ontneig ik niet … Zij verlaten jouw 
wijzing … Ik bewaak jouw wijzing’ (v 51.53.55). Biddend smeekt de 
knecht Wezer zijn binnenste te openen – ‘Gedenk!’ – opdat de knecht 
zich van binnenuit opent voor Wezer – ‘Ik gedenk’ – en die de nacht 
door waakt en wacht op zijn wijzend woord (3x).

De tweede structuurlaag laat zich het meest eenvoudig van achte-
ren naar voren lezen. De knecht zegt: ‘Dit weest voor mij’ (v 56). Dit 
roept de voorafgaande verzen in herinnering, waar uitdrukkelijk in de 
richting van de knecht werd gedacht: de smeekbede om de aanspraak 
van Wezer ‘voor jouw knecht’ (v 49a), de hoop op krachtige liederen 
die er wezen ‘voor mij’ (v 54a), de vaste overtuiging dat dit weest ‘voor 
mij’ (v 56a). In dit er-wezen-voor de knecht horen we de naam: ‘Wezer 
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… Wezen voor mij … Wezer … weest voor mij …’ (v 52.54.55.56). 
Prachtig zingt hier de naam (Wezer, er-wezen) rond als een oersterke 
‘deun’ die het waken (v 55b) en wachten (v 49b) in de nacht (v 55), in 
het huis waar ik gast ben (v 54b), vervult. ‘Dit’ weest voor mij (v 56a). 
Ook hier is weer sprake van wederkerigheid: Wezer moge er wezen voor 
zijn knecht (v 49a) en de knecht is er behoedzaam voor Wezer (v 56). 
Zo vormen de naam van Wezer en de omspeling ervan – er-wezen-voor 
– het interieur van de strofe, ‘het huis waar ik gast ben’ (v 54b). Bin-
nen deze dialogische ruimte ontvouwen de ‘wijzing’ van Wezer (3x in 
v 51.53.55), de aandacht voor de knecht (3x in v 49.54.56), de ‘troost’ 
(2x in v 50.52) en het nachtelijk wachten en waken (v 49.55) in het 
huis van Wezer waar de knecht gast is, hun diepere betekenis. 

De zajin-strofe en de waw-strofe grijpen via woordrepetities in elkaar: 
‘spreken’ (v 42.43.46.49), ‘zegging’ (v 41.50), ‘wachten’ (v 43.49), ‘bui-
gen’ (v 42.50), ‘wijzing’ (v 44.51.53.55), ‘eeuwig’ (v 44.52), ‘Wezer/
er-wezen’ (v 41.52.54.55.56), ‘kerven’ (v 48.54), ‘bewaken’ (v 44.55) 
en ‘kommernissen’ (v 45.56). Opvallend is dat het duo ‘zegging’ en 
‘aanspraak’ in beide strofen de twee eerste posities bezet, zij het in om-
gekeerde volgorde.

Een motief dat in beide strofen speelt, is ‘wachten’ en ‘waken’. In 
strofe 6 staan ze vlak bij elkaar (v 43b en 44a). Ze hebben daar een 
oneindige reikwijdte in de tijd. In strofe 7 staan ze ver uit elkaar (v 49 
en 55) en worden gekleurd door het nachtelijk waken (v 55) en door 
het synonieme ‘gedenken’.

Een tweede motieflijn die beide strofen aaneenschakelt, is dat van de 
liturgie. Het tricolon waarmee de waw-strofe eindigde, lanceerde het 
motief van de handpalmen die zich naar de geboden heffen als naar het 
heiligdom (v 48). Deze liturgische geste wordt gecomplementeerd door 
de muziek en de zang die weerklinken ‘in het huis’, waar de knecht 
‘gast’ is (v 54) en door het uitroepen van ‘de naam van Wezer in de 
nacht’ (v 55; vgl ps 134,1).
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Strofe 8

chet – vers 57-64

De bekentenis waarmee de strofe opent, roept het beeld op van de 
leviet: ‘Mijn deel is Wezer’ (v 57a). Voor de levieten was Wezer zelf het 
erfdeel waar zij woonden en waarvan zij leefden (Num 18,20; Deut 
10,9; Joz 13,14). Zij bezaten geen land, Wezer was hun grond. Dit gold 
later, op geestelijke wijze, voor iedere vrome (zie ps 16). In psalm 119 
vormen de acht kernwoorden het huis waar de knecht te gast is (v 54) 
en het erfdeel waar hij woont. Wanneer de knecht de belijdenis van 
de stam Levi tot de zijne maakt – ‘Mijn erfdeel is Wezer’ – drukt hij 
daarmee de intentie uit dit erfgoed te willen bewaken, dat wil zeggen: 
de aanspraken van Wezer waakzaam te willen behoeden (v 57).

Heel zijn hart is erop gericht het gelaat van Wezer te ontroeren en 
zacht te maken; alles bidt in hem om zijn genade, dat dát het is wat Hij 
hem te zeggen heeft (v 58). 

De knecht bekrachtigt zijn bede met een zelfgetuigenis: hij ziet er 
bedachtzaam op toe welke wegen hij gaat, en richt zijn schreden dien-
overeenkomstig naar de tekenen waarin Wezer getuigenis aflegt van 
zijn aanwezigheid (v 59). 

Een tweede zelfgetuigenis voegt de knecht er aan toe: hij haast zich 
de geboden van Wezer nauwgezet te onderhouden. Hij wil de leefruim-
te die Wezer biedt, omzichtig bewaken. Hij talmt geen moment (v 60). 

Nog een derde zelfgetuigenis voegt zich bij de vorige. De strikken 
van de doemenden zijn een hinderlaag. Wanneer hij daarin loopt, ver-
liest hij zijn erfdeel en valt buiten de genade van Wezer. Maar geen 
moment verliest hij de aanwijzingen van Wezer uit het oog. Hij houdt 
zich aan zijn wegen (v 61).

De knecht vertelt hoe hij halverwege de nacht opstaat om Wezer te 
erkennen: Wezer heeft alles zo geschikt dat alles tot zijn recht komt en 
bewaard wordt. Het vers roept de sfeer op van het nachtelijke dienst-
werk dat de levieten verrichten in het huis van Wezer (v 62; vgl ps 134). 
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De knecht beschouwt zichzelf als een gezworen metgezel van allen 
die ontzag hebben voor Wezer en behoedzaam omgaan met de wijze 
waarop Hij zich bekommert om wie Hem eerbiedigen (v 63). 

Staande in het huis van Wezer, te midden van de Godvrezenden, 
midden in de nacht Wezer prijzend om zijn bewaring en zijn kom-
mernis, schouwt de knecht de gunnende liefde van Wezer, die het land 
vervult (v 64a). Hij bidt dat Wezer zelf hem de ruimte laat zien die Hij 
in zijn gunnende liefde ontvouwt en omgrenst, een ruimte die zo wijd 
is als ‘het land’ (v 64b), dat wil zeggen: zich uitstrekt tot de horizon, 
waar hemel en land elkaar raken (ps 19,7).

In het slotvers neemt de chet-strofe een verrassende wending. Hierop 
wijzen verschillende signalen. Ten eerste, nadat de knecht zevenmaal 
van zichzelf heeft getuigd in de ik-vorm (alleen v 58b is een smeek-
bede), erkent hij in het achtste vers tegenover Wezer in hymnische stijl 
(vgl Jes 6,3; ps 33,5; 104,24) dat Hij met zijn gunst het land vervult. 
Gunst is overvloeiende liefde, goedertierenheid. Ten tweede, nadat de 
eerste zeven verzen in het teken stonden van de nacht (v 62) en het 
‘waken’ dat het zevental omsluit (v 57.60.63), tekent het slotvers zich 
af als een zonsopgang, waarin heel het land zich ontvouwt als gunnen-
de goedheid, een overvloedige liefde, die nooit ‘vanzelfsprekend’ is.1 
Ten slotte, het overvloedige van het slotvers straalt nog meer, wanneer 
we bedenken, dat het land, op zich even beperkt als een kruik (Gen 
24,16), ‘gevuld’ is met iets dat overloopt: gunst. Deze paradox her-
haalt zich in de ‘kerven’ waarvan de tweede vershelft spreekt (v 64b): 
de knecht hoopt dat Wezer hem de goddelijk omgrensde ruimte leert 
kennen, een ruimte die vanwege zijn gunnende liefde gevuld is met 
surplus. Op deze wijze ademt het slotvers op alle mogelijke manieren 
een sfeer van overvloed, kenmerkend voor de acht.

De opbouw van de achtste strofe ontvouwt zich langs drie structuurla-
gen, die onderling in elkaar grijpen. De eerste volgt de dimensie van de 
ruimte. Zij begint bij het eerste woord: ‘Mijn deel’ (v 57). Van hieruit 
‘raamt’ de knecht zijn ‘wegen’ (v 59), te midden van allen die elkaar 
trouw gezworen hebben in hun ontzag voor Wezer (v 63). ‘Mijn deel’ 

1.  H. Zobel, chesed, in: TWAT 3 (1982), 57.
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waar ik woon, geschonken door Wezer (v 57), blijkt uiteindelijk zo 
wijd te zijn als ‘het land’ dat met de gunst van Wezer wordt vervuld 
(v 64).

De tweede structuurlaag volgt de dimensie van de tijd. De chet-strofe 
speelt zich af in de ‘nacht’ (v 55), ja, ‘middernacht’ (v 62). Dit vergt van 
de knecht een meer dan normale waakzaamheid ‘om te bewaken jouw 
aanspraken … om jouw geboden te bewaken … jouw kommernissen 
bewaken’ (v 57.60.63). Hierbij heeft de knecht haast en talmt niet, 
hij ‘vergeet jouw wijzing niet’ (v 60.61). Zo lijkt alles er op gericht de 
nacht waakzaam door te komen, om ten slotte het licht te begroeten, 
dat het land met gunst overlaadt (v 64; vgl psalm 63).

De derde structuurlaag houdt de twee voorgaande bij elkaar: de er-
kenning van Wezer in de nacht temidden van de vromen, in het huis 
van Wezer, die de strofe omsluit (v 57.64). De levitische toewijding 
doortrekt de hele strofe. Enerzijds is de toewijding aan Wezer gericht 
op de praktijk van het leven: het bewaken van de aanspraken (v 57b). 
De knecht ziet er op toe dat al zijn wegen onverwijld beantwoorden 
aan de wil van Wezer en dat zijn wijzing wordt gevolgd, hoe onder-
mijnend de doemenden ook bezig zijn. Anderzijds uit de levitische 
toewijding zich in een intense vroomheid die met heel het hart het 
gelaat van Wezer vermurwt, opdat Hij zijn genade – áls zijn zelf-
mededeling – schenkt (v 58). Dit wordt geconcretiseerd in de mid-
dernachtelijke erkenning van Wezer (v 62-64). Hierin wordt Wezer 
erkend om zijn bewaring, die tot uiting komt in zijn rechtvaardige 
schikkingen, en om zijn gunnende liefde, die heel het land vervult. 
Deze erkenning vindt plaats binnen de gemeenschap van de vromen. 
Deze toewijding is dialogisch van aard, wat treffend wordt uitgedrukt 
in het rijm van de twee beginverzen: ‘… zeg ik … jouw zegging’ 
(v 57.58). In de wederkerige zegging wordt de aanspraak ‘bewaakt’, 
‘jouw gelaat’ met ‘al mijn hart’ vermurwd en de genade van het aan-
deel van Wezer ontvangen.

Strofe 8 gaat verschillende verbindingen aan met strofe 7. We zien 
een aantal woordherhalingen: ‘Wezer’ (v 52.55.57.64), ‘zeggen’ (v 50. 
57.58), ‘spreken’ (v 49.57), ‘bewaken’ (v 55.57.60.63), ‘wijzing’ 
(v 51. 53.55), ‘nacht’ (v 55.62), ‘schikkingen’ (v 52.62), ‘kommernis-
sen’ (v 56.63), ‘kerven’ (v 54.64). Binnen deze repetities vallen echter 
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een paar parallellieën op. Ten eerste, het duo spreken – zeggen in de 
eerste twee posities (v 49-50 en 57-58). Ten tweede, de ondermij-
nende rol van de ‘doemenden’, waartegenover de ‘wijzing’ staat, op de 
vijfde positie. Ten slotte, de liturgische inkleuring die de kerven, de 
wijzing, de schikkingen en de kommernissen krijgen op de zesde en 
zevende positie (v 54-55 en 62-63). Deze liturgische sfeer contrasteert 
met het angstaanjagende dreigen van de ‘doemenden’, dat niet zonder 
reden losbreekt in de ‘nacht’ (v 55.62). Het noemen van de naam 
‘Wezer’ (v 52.55.57.64), het ‘waken’ (v 55.57.60.63) en de plechtige 
verklaring van de knecht ‘Mijn deel is Wezer’ (v 57) in het midden 
van beide strofen versterken deze liturgische toonzetting, die zich voor 
het eerst uitdrukkelijk liet horen in het tricolon van de waw-strofe, 
toen de knecht zijn handpalmen uitstrekte naar de geboden van We-
zer (v 48). 

De liturgische toonzetting, die we in de chet-strofe in verdichte vorm te-
genkomen, speelt door heel de psalm. Om te beginnen laten de liturgi-
sche connotaties zich horen in het taalgebruik: erkennen (v 7.62), zege-
nen (v 12), psalmmuziek (v 54), het gedenken van de naam (v 55.149), 
tot en met het vieren in de slotstrofen (v 164.171.175). Vervolgens zijn 
daar de gebaren: het heffen van de handen (v 48.109), het midder-
nachtelijk opstaan om in gebed te waken (v 62.147.148), het naderen 
voor het gelaat (v 169-170). Ook horen we lichte toespelingen op de 
heilige ruimte (v 54) en de vierende gemeenschap (v 63). Ten slotte 
tekent de knecht zichzelf als leviet: ‘Mijn deel is Wezer’ (v 57). Dit is 
de reden waarom wij de liturgische toonzetting, die door de hele psalm 
te horen is, hier bij de chet-strofe behandelen. Ook de laatste strofe zou 
in aanmerking kunnen komen (v 169-172) of de reesj-strofe, met haar 
nachtelijk uitroepen van de naam (v 145-146) en het ‘wachten’ (v 147) 
in de nacht.

Dit laatste – het wachten in de nacht, zonder enig houvast – lijkt 
mij de eigenlijke reden te zijn waarom de psalm liturgische motieven 
opneemt. Het wachten in de nacht, wachtend op de gunst van We-
zer, geeft mystieke diepte aan de ‘waakzaamheid’ (v 55.57.63). De 
nacht vormt het ‘bewaken’ om tot ‘wachten’ (v 74.81.147). Wanneer 
de psalm zichzelf verstaat als ‘viering zevenmaal daags’ (v 164), dan 
drukt de dichter hiermee uit dat de psalm één ‘grote nadering’ is ‘voor 
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het gelaat’ van Wezer (v 169-170). Als spiritueel proces betekent deze 
nadering volkomen zelfverlies: ‘Mijn ziel is gestaag op mijn handpalm’ 
(v 109), als een offerande die ‘komt voor het gelaat’ (v 170) om geslacht 
te worden. Dit gebeurt door het wachten in de nacht. 
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Strofe 9

tet – vers 65-72

De knecht vertelt dat Wezer hem doet delen in zijn goedheid (vgl Gen 
26,29). Het goede dat Wezer met hem deelt, is de wijze waarop Hij met 
hem spreekt: zijn aanspraak. De aanspraak is alles waarin Wezer zich-
zelf meedeelt. Betekenisvol staat de naam in het midden, geflankeerd 
door de goedheid die Hij zijn knecht bewijst, en de aanspraak (v 65). 

Tegenover de zichzelf meedelende goedheid van Wezer, áls zijn aan-
spraak (v 65a), staat de leerhouding van de knecht: ‘Goed smaken en 
voelen leer mij’ (v 66a). Want geschonken goedheid is niets als zij niet 
met alle zinnen wordt doorleefd en opgenomen, gesmaakt en gevoeld 
(vgl ps 34,8). Dit is de wijze waarop de knecht zich hecht in de door 
Wezer geboden leefruimte: door gaandeweg met heel zijn hart te leren 
hoe goed Wezer is (v 66b). We zien hier dat ‘goed’ meer is dan een kwa-
liteit. Het is gedeelde goedheid: geschonken en ontvangen. 

Binnen het bestek van slechts één vers tekent de knecht zijn levens-
loop (v 67). Voordat hij ‘gebogen werd’, doolde hij rond. Hij zegt niet 
wie of wat hem boog. Gezien het vervolg (v 69-70) komen in ieder 
geval de leugenaars, die ziedend en lomp tekeer gaan, in aanmerking. 
Maar ook Wezer kan subject zijn, gezien het passivum divinum. Straks 
zal de knecht immers zeggen: ‘Goed voor mij dat ik gebogen werd’ 
(v 71a). Wellicht zijn beide tegelijk waar en is dát nu juist wat hij ‘leer-
de’ (v 71b). Hoe dan ook, er was een tijd dat hij ronddoolde, buiten 
de kerven van Wezer. Vervolgens werd hij gebogen. Sindsdien bewaakt 
hij de zegging van Wezer: zijn gezagvolle aanwezigheid in het leven van 
de knecht. 

Wat hij in deze ommekeer gesmaakt en gevoeld heeft, drukt hij uit 
in een korte viering: ‘Goed ben Jij en goed doe Jij’ (v 68a), gevolgd 
door een even korte bede: ‘Leer mij jouw kerven’ (v 68b). Het is alsof 
de knecht zeggen wil: ‘In mijn gebogenheid heb ik ervaren hoe goed 
Wezer is en hoe goed Hij doet. Maar dit kan ik alleen durend ervaren, 
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als ik blijf bidden dat Hij mij helpt dit te leren smaken en voelen. Want 
alleen als de door Hem omgrensde ruimte en het spoor dat Hij met mij 
daarbinnen trekt, diep tot mij doordringen, kan de goedheid die Hij is 
en bewijst, aan het licht komen en gevierd worden.’

De knecht maakt ons deelgenoot van zijn gebogenheid: de doemen-
den besmeuren hem met leugens en gaan ziedend tegen hem te keer 
(v 69a). Tegenover deze onderdrukking stelt hij geen geweld. Integen-
deel, met heel zijn hart wijdt hij zich behoedzaam aan alles waarom 
Wezer zich bekommert (v 69b). Zo vertelt de knecht hoe hij gebogen 
werd (v 67a), maar in die gebogenheid waakzaam behoedde wat Wezer 
hem gezagvol toevertrouwde (v 67b).

De reden waarom de ziedende bedriegers tekeer gingen tegen de 
knecht is hun ongevoeligheid: ‘Hun hart is plomp als vet’ (v 70a). Des-
ondanks verlustigt hij zich argeloos als een kind in de wijzing van We-
zer (v 70b).

Ten slotte vertelt de knecht wat voor hem zo goed en waardevol was 
op zijn levensweg. Ten eerste, goed voor hem was het dat hij gebogen 
werd door de ziedenden, maar daarín en daarenboven door Wezer zelf, 
want ín die gebogenheid leerde hij de ‘kerven’ van Wezer kennen: de 
grenzen die Hij stelt, én de ruimte die Hij daarbinnen ontvouwt (v 71). 
Ten tweede, goed was het voor hem tijdens dit leerproces de wijzing 
van Wezer te mogen smaken en voelen (zie v 70); zo waardevol was dit 
voor hem, dat het zelfs de grootste rijkdom – goud en zilver in duizend-
voud – volkomen te boven gaat (v 72).

Het slotvers vormt de climax van al het ‘goede’ dat Wezer is en doet 
(v 65.68), maar daarenboven van al het goede dat de knecht heeft leren 
smaken en voelen als goed-voor-hemzelf (v 66.71.72). Daarom staat er 
driemaal ‘leren’ in de strofe (v 66.68.71) en tweemaal ‘hart’ (v 69.70). 
Want daar vindt het leren plaats: de ‘wijzing van jouw mond’ wordt 
gesmaakt met de mond van het hart. Zo is Wezer de leraar van zijn 
knecht. Maar het slotvers vormt niet slechts de climax van het leren, 
dat smaakt hoe goed de wijzing van Wezer voor mij is (v 72a), het is 
tegelijk de superlatief van alle goederen die de mens in dit leven kan 
bezitten: ‘meer dan goud en zilver duizendvoud’ (v 72b). Goud en zil-
ver duizendvoud is op zich reeds onvoorstelbaar veel. Maar zelfs dit 
onvoorstelbaar vele is onvergelijkbaar veel minder dan de toe-eigening 
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van het goede, dat Wezer is en geeft (vgl ps 19,11; Spr 3,14; 8,19, 
16,16). Zo is het slotvers tegelijk een climax en een alles overtreffende 
trap.

Het is duidelijk: de negende strofe draait om ‘goed’. Niet minder dan 
zesmaal komt dit woord voor: tweemaal aan het begin (v 65-66), twee-
maal aan het einde (v 71-72) en tweemaal in het midden, in één halfvers 
(v 68a). Maar wat betekent ‘goed’? Natuurlijk, het’goede’ is doelmatig, 
deugdelijk, aangenaam, waardevol en juist. Dit zijn de woordenboek-
betekenissen. Maar zeker zo belangrijk is de dialogische betekenis van 
het ‘goede’: het wil gewaardeerd en gedeeld worden. Dat gebeurt in de 
tet-strofe, die daarom op twee niveaus speelt. 

Het eerste niveau is de erkenning: ‘Goed ben Jij en goed doend’ 
(v 68a). Deze erkenning draagt de hele strofe: ‘goed’ staat vijfmaal na-
drukkelijk vooraan. Dit geeft aan de strofe een hymnische toonzetting. 
De erkenning in het midden van de strofe straalt op die manier uit 
over de hele strofe. Deze erkenning behoort tot de kern van het credo: 
Wezer is goed (zie Ex 33,19; ps 106,1; 107,1; 118,1.29 enz.).1 Deze 
goedheid is gericht op mensen: zij wil het goede met de knecht (v 65), 
wil hem het goede leren (v 66.68.71), ja, zelfs als hij gebogen wordt, is 
dat ten goede (v 71).

Daarmee zijn we bij de tweede laag, de keerzijde van de eerste. Het is 
wezenlijk voor de goedheid van Wezer dat zij gedeeld wordt met (‘im) 
de knecht, die zich deze goedheid van harte toe-eigent – smaakt en 
voelt – ín zijn gebogenheid. Vandaar ook, zoals wij zagen, het belang 
van het ‘leren’, dat driemaal voorkomt: de knecht bidt dat Wezer hem 
goed ‘leert’ smaken en voelen (v 66); de knecht bidt dat Wezer hem 
‘leert’ de ‘kerven’ (tweemaal) te onderkennen; de knecht waardeert het 
– ‘goed voor mij’ – dat hij gebogen werd en zo de ‘kerven van Wezer’ 
leerde (v 71). Het gaat dus niet om de goedheid van Wezer in abstracto, 
hoog geprezen in een lied, maar om zijn goedheid zoals die ‘geleerd’ 
wordt, als waardevol wordt ervaren. Zo gezien is de korte levensschets 
– ‘Voor ik gebogen werd doolde ik, intijds bewaak ik jouw zegging’ 
(v 67) – de kern waar alles om draait. Want in zijn gebogenheid leert 
hij hoe Wezer zijn goedheid met hem deelt (v 65): in zijn gebogenheid 

1.  I. Höver-Johag, tob, in: TWAT 3 (1982), 335-336.
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beseft hij dat het niet zo eenvoudig is goed te proeven hoe Wezer zich 
geeft; in zijn gebogenheid ervaart hij niet alleen dat Wezer goed doet, 
maar bovenal door en door goed is; in zijn gebogenheid durfde hij de 
goedheid van Wezer uit te drukken in de eerste persoon enkelvoud: 
‘Goed voor mij … Goed voor mij …’ (v 71-72). Tweemaal dus, want 
zo moeilijk is het Gods goedheid niet te zien als een waarde buiten mij 
maar als een waarde voor mij, een waarde die gedeeld wil worden met 
mij als knecht van Wezer en die opbloeit in de waardering. Dit moet 
ik leren.

De tet-strofe is verbonden met de chet-strofe via woordherhalingen: 
‘Wezer’ (v 57.64.65), ‘aanspraak’ (v 57.65), ‘leren’ (v 64.66.68.71), 
‘hart’ (v 58.69.70), ‘geboden’ (v 60.66), ‘bewaken’ (v 57.60.63.67), 
‘zegging’ (v 58.67), ‘kerven’ (v 64.68.71), ‘wijzing’ (v 61.70.72). Hier-
bij valt het op dat de combinatie van de godsnaam ‘Wezer’ en zijn 
‘aanspraak’ in beide strofen de eerste positie bezet (v 57 en 65). Het 
agressieve gedrag van de ‘ziedenden’ staat net als dat van de ‘doemen-
den’ op de vijfde positie (v 61.69). Diezelfde positie hadden ze ook al in 
de zajin-strofe (v 53). Tegenover deze agressie wil de knecht ‘leren’ de 
door Wezer omgrensde ruimte van zijn ‘kerven’ binnen te gaan en in te 
oefenen (v 68.71), een ruimte die zich vanuit zijn goedheid ontvouwt.

Inhoudelijk sluit de erkenning van de tet-strofe aan op de ‘erkenning’ 
(v 62) van de chet-strofe. Daar was gezegd: ‘Van jouw gunst, Wezer, is 
het land vervuld, jouw kerven leer mij’ (v 64). In deze ‘gunst’ is reeds 
de overvloedige ‘goedheid’ te horen die in de tet-strofe uitbundig zal 
klinken: zesmaal ‘goed’. De goedheid van Wezer is overvloedige goed-
heid, zij is gunnende liefde (Jer 33,11; ps 100,5; 106,1; 107,1; 118,1. 
29; 136,1), een gunnen dat de goedheid van het leven zelf overtreft 
(ps 63,4). De tet-strofe ontvouwt zich als een viering van de ‘gunst’ 
van Wezer in termen van ‘goedheid’, overvloedige goedheid. Deze gun-
nende goedheid vervult niet slechts ‘het land’, maar laat ook in ‘mij’ 
haar sporen na. In mijn eigen leven willen de ‘kerven’ worden gevoeld: 
daarbuiten ‘dool’ ik, daarbinnen mag ik de ruimte van de gunnende 
goedheid leren ervaren die Wezer deelt met zijn knecht.

Hoewel psalm 119 geen systematische afweging van goed en kwaad 
biedt en ook geen criteria ontwikkelt voor zo’n afweging, speelt dit 
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motief op de achtergrond steeds mee. Allereerst, de bevestiging van de 
goede weg en de aanprijzing van het perspectiefrijke hiervan dragen 
vanaf de twee zaligsprekingen (v 1-3) de hele psalm. Binnen deze alge-
mene waardenoriëntatie is er het besef van de onverzoenlijke tegenstel-
ling tussen goed en kwaad: het kwade dient gemeden, het goede geko-
zen te worden (v 36.101.104.128 enz.). Belangrijk is verder het verschil 
tussen het goede in zich en het goede voor mij, zoals we in de tet-strofe 
zagen (v 71-72, zie v 56). Ten slotte is er de vergelijking tussen de goede 
weg van Wezer met zijn knecht en het goede van de wereld: de eerste 
goedheid staat in geen verhouding tot de tweede (v 14.72.103.127). 
Al deze waarderingen en al deze goedheden worden evenwel gedragen 
door de ‘gunst’ (v 64) van Wezer en zijn ‘bejegeningen’ (v 17), die alle 
‘goedheid’ te boven gaan.
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Strofe 10

jod – vers 73-80

De strofe opent met een terugblik van de knecht op zijn eigen wording: 
‘Jouw handen maakten mij en vestigden mij’ (v 73a). Dit korte schep-
pingsbericht herinnert ons aan psalm 139, waar de psalmist eveneens 
in de eerste persoon enkelvoud vertelt hoe Wezer hem vormde in het 
diepste van de aarde en hem vastheid gaf (ps 139,13-16). De bede die 
erop volgt, is opmerkelijk. De psalmist vraagt te mogen ‘merken’ wat hij 
zojuist beschreef. Het is alsof de schepping – hoewel deze zijn bestaan 
zélf betreft – nog niet tot de knecht is doorgedrongen. In psalm 139 is 
het wél tot de psalmist doorgedrongen: ‘Mijn ziel voelt het uitermate’ 
(ps 139,14). Wat nog opmerkelijker is: de knecht verbindt dit gewenste 
besef met zijn eigen leerproces van de geboden: ‘Laat mij merken, en 
ik leer jouw geboden’ (v 73b). Merkwaardig: de toe-eigening van de 
geboden leefruimte lijkt afhankelijk te zijn van het besef door Gods 
handen te leven. 

Dit biddend uitzien naar besef wordt in het volgende vers voortge-
zet en versterkt: de knecht wacht op de aanspraak van Wezer (v 74b). 
Als Hij niet spreekt, zal de bede ‘Laat mij merken’ niet verhoord zijn. 
Bovendien blijkt dit biddend wachten zich te voltrekken te midden 
van de beschroomden van Wezer, die met vreugde zien hoe de knecht 
alles verwacht van Wezer, ook het ontwaken van het besef door Hem 
geschapen te zijn (v 74a). 

Nu gebeurt waar de psalmist om bidt en waar hij op wacht: ‘Ik voel, 
Wezer, hoe alwat Jij in mijn leven hebt geschikt en beschikt, mijn be-
waring beoogde, en dat Jij mij boog om Je dieper in mij te hechten’ 
(v 75). De uitroep ‘Ik voel’ wijst op een profetische ervaring (zie ps 20,7; 
135,5). Het biddend wachten is verhoord: ‘Ik voel’. Bovendien krijgen 
het maken en vestigen (v 73a) een specifieke reikwijdte: ze duiden niet 
alleen op de eerste wording (zoals in psalm 139), maar strekken zich uit 
over heel het leven en alles wat de knecht daarin overkomt (de ‘schikkin-
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gen’) waaronder ook het gebogen worden door Wezer in het lijden. Ja, 
het is zelfs alsof de knecht nog meer ‘gemaakt’ en ‘gevestigd’ wordt door 
alles wat hem overkomt en buigt vanuit Wezer, dan door de scheppende 
handen van het begin. Dit maakt ook begrijpelijk waarom het besef van 
Gods ‘maken en vestigen’ door de psalmist zo vanzelfsprekend betrok-
ken wordt op de toe-eigening van de geboden: in en door zijn gebogen-
heid leerde hij de geboden leefruimte van Wezer kennen en beleven.

De vijf resterende verzen omspelen het biddend uitzien naar de spi-
rituele bewustwording. In het eerste vers smeekt de knecht om de gun-
nende goedheid van Wezer als troost in zijn gebogenheid; in deze liefde 
en troost voelt de knecht wat Wezer hem te zeggen heeft (v 76).

In het tweede vers bidt de knecht dat tedere genegenheden over hem 
mogen komen, want dan pas zal hij echt leven; dan ook zal de wijzing, 
die zijn leven richt, ontbloeien in vreugde en genot (v 77). 

In het derde vers bidt de knecht naar twee kanten: de doemenden 
die met hun leugens en vernederingen ziedend tegen hem tekeer gaan, 
mogen beschaamd afgaan; hijzelf moge van binnenuit murmelen en 
verzuchten hoe kommervol Wezer bezorgd is om zijn knecht (v 78). 

In het vierde vers komen opnieuw de beschroomden van Wezer, de 
Godvrezenden, in beeld: de knecht smeekt dat zij zich toewenden naar 
hem, terwijl de doemenden beschaamd afgaan (v 79). 

In het vijfde vers bidt de knecht dat zijn hart, in de ruimte van We-
zer en binnen zijn grenzen, tot volkomen eenvoud, overgave en door-
schijnendheid moge komen, waardoor zijn oorspronkelijke onbedor-
venheid en gaafheid in Gods ogen aan het licht komt; dan zal hij niet 
beschaamd staan (v 80).

Het slotvers kan om twee redenen een climax worden genoemd. De 
eerste is deze: de bede ‘weze’ vormt het slot van een serie beden (in ius-
sief-vorm, alle beginnend met een jod ). Het begin van de reeks begint 
eveneens met ‘weze’ (v 76). Daarmee geven zij uiting aan het ‘wachten’, 
dat de beden bezielt en tot vervulling moge komen in het ‘merken’ 
(v 73) en ‘voelen’ (v 75.79). Want dan is het ‘hart’ tot ‘gaafheid’ ge-
komen (v 80): het besef tot écht ‘leren’ (v 73) gekomen te zijn vanuit 
Wezer (v 75). Dan is het bidden ‘Wees er’ (v 76.80) vervuld in de naam 
‘Wezer’ (v 75), die volkomen wordt ‘gevoeld’ door de knecht (v 76) en 
de beschroomden (v 79).
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De tweede reden sluit er onmiddellijk op aan: de knecht voltrekt een 
proces van verinnerlijking en toe-eigening, dat wordt aangeduid met 
werkwoorden als: ‘merken’ (v 76), ‘wachten’ (v 74), ‘voelen’ (v 75.79), 
‘troost’ (v 76), ‘lust’ (v 77) en ‘verzuchten’ (v 78). Deze verinnerlijking 
vindt zijn centrum in het ‘hart’ (v 79). Welnu, hoe dieper dit leerpro-
ces indaalt in de knecht en hoe dieper de vereniging met Wezer aan 
hem gebeurt, des te volkomener en des te onbevangener ‘verlustigt’ de 
knecht zich (v 77) in de tederheden van Wezer. Hij voelt zich niet meer 
blootgesteld aan de blikken van de ‘ziedenden’ (v 78), zelfs niet aan 
zijn eigen oordeel of de ogen van de beschroomden (v 79). De knecht 
‘schaamt’ zich niet (v 80; vgl v 78). Als een argeloos kind beweegt hij 
zich in de door Wezer omgrensde ruimte, de speelruimte van de gun-
nende liefde.

In de jod-strofe zijn twee structuurlagen met elkaar vervlochten. De 
eerste begint bij de ‘handen’ van Wezer. Hiermee begint niet alleen de 
strofe, maar ook het leven van de knecht Wezer houdt zich eigenhandig 
bezig met de vorming van het leven van zijn knecht: maken, vestigen, 
bewaren, hechtheid, buigen, gunnen, troosten en vertederen. Deze ac-
tieve inzet van Wezer ten behoeve van de knecht klinkt vervolgens na-
tuurlijk ook door in de kernwoorden: Wezer schikt zijn knecht, gebiedt 
hem, spreekt hem aan, zegt hem troost toe, bekommert zich om hem, 
tot en met de ruimte die Hij voor hem uitspaart.

De tweede structuurlaag zet in met het B-kolon van het eerste vers: 
‘Laat mij merken, en ik leer jouw geboden’ (v 73b). ‘Merken’ en ‘le-
ren’ duiden op een spiritueel toe-eigeningsproces, waarin ‘merken’ het 
fundamentele inzicht is, waarop het ‘leren’ gericht is en dat het ‘leren’ 
in eigenlijke zin mogelijk maakt. ‘Merken’ ligt op hetzelfde niveau als 
‘voelen’, dat op intieme kennis duidt. Zo verwoorden de eerste verzen 
een spiritueel bewustwordingsproces, dat gemarkeerd wordt door de 
bede om bewustwording (‘laat mij merken’) door het uitzien zonder 
enig houvast, als een wachter in de nacht (‘ik wacht’) enerzijds, en 
door de doorbraak van een mystiek-profetische ervaring (‘ik voel’ v 75) 
anderzijds. De beden die daarop volgen, concretiseren de bede ‘laat 
mij merken’ (v 73b) en het wachtend uitzien (v 74b) naar Godsken-
nis (v 75a). Zij zien uit naar de gunst en de troost van Wezer als zijn 
zelfmededeling; zij smeken om zijn tedere en vreugdevolle komst; zij 
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bidden om een zo diepe omvorming in het hart, dat het van binnenuit 
de naam verzucht en volkomen doorschijnend wordt.

Beide lagen zijn met elkaar vervlochten in de naam ‘Wezer’ die zowel 
de goddelijke werking – ‘Ik wees er’ – als het menselijk wachten en bid-
den – ‘Wees er’ – verwoordt. De strofe laat enerzijds zien hoe de knecht 
‘leert’ (v 73) de werking van Wezer te ‘merken’ door te bidden en te 
wachten (v 73b-74). In dit bidden – ‘Weze toch … Weze …’ (v 76a en 
80a) – wordt biddend de naam omspeeld die genadig wordt ervaren: 
‘Ik voel, Wezer …’ (v 75a). Deze bewustwording voltrekt zich in de 
kring van de vromen die het met vreugde zien gebeuren (v 74a). Ja, dit 
‘voelen’ is het waarmerk zelf van beschroomden: ‘Jouw getuigenissen 
voelen zij’ (v 79b). Op deze wijze verenigt de naam ‘Wezer’ de twee 
structuurlagen mystiek-dialogisch met elkaar.

De tiende strofe is met de negende verbonden via woordrepetities: 
‘Wezer/er wezen’ (v 65.75.76.80), ‘leren’ (v 66.68.71.73), ‘geboden’ 
(v 66.73), ‘aanspraak’ (v 65.74), ‘gebogen’ (v 67.71.75), ‘zegging’ 
(v 67.76), ‘knecht’ (v 65.75), ‘hecht’ (v 66.75), ‘maken’ (v 65.73), ‘voe-
len’ (v 66.75.79), ‘hart’ (v 69.70.80), ‘wijzing’ (v 70.72.77), ‘ziedenden’ 
(v 69.78), ‘bedrog’ (v 69.78), ‘kommernissen’ (v 69.78), ‘kerven’ (v 68. 
71.80), ‘lust’ (v 70.77).

Van belang is de aanwezigheid van ‘maken’ op de eerste positie van 
beide strofen (v 65.73). Blijkbaar is dit voor de dichter een motief dat 
verstaan wil worden in de volle breedte: zowel het scheppende ‘maken’ 
(v 73) als het ‘maken’ van het goede gedurende heel het leven van de 
knecht (v 65). Hierbij hoort ook het ‘maken’ waar wij wellicht spon-
taan niet aan denken: de gebogenheid, die in de negende strofe als een 
belangrijk markeringspunt naar voren kwam: ‘Voor ik gebogen werd, 
doolde ik’ (v 67a). De knecht was blij met deze gebogenheid: ‘Goed 
voor mij dat ik gebogen werd’ (v 71a). Nu blijkt dat het Wezer zelf 
was die hem boog, wat het passivum divinum reeds deed vermoeden. 
Bovendien blijkt deze gebogenheid hem krachtig te hebben gemaakt: 
‘bewaring en hechtheid’ (v 75), parallel met ‘maken en vestigen’ (v 73a; 
inclusio).

Van belang is ook de herhaling van ‘voelen’ (v 66.75.79) en ‘le-
ren’ (v 66.68.71.73). ‘Voelen’ is een kernmoment in de tiende strofe 
(v 75.79), waarom in de negende strofe reeds werd gebeden: ‘Goed 
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smaken en voelen leer mij’ (v 66a). Daar klinkt ook het motief van het 
‘leren’, een ander kernmoment in beide strofen.

Jouw kerven leer mij (v 64).
Goed smaken en voelen leer mij (v 68).
Leer mij jouw kerven (v 68).
Om jouw kerven te leren (v 71).
Laat mij merken, en ik leer jouw geboden (v 73).

Leren gebeurt niet primair in boeken maar in het gewone leven, speci-
aal in de ‘gebogenheid’, waarin de knecht het ‘maken’ van Wezer leert 
kennen. Dit leerproces heeft de knecht omgevormd tot in het hart (zie 
v 69-70 en 80). 

Een verbindende rol speelt de naam die als een rode draad door de 
strofen loopt (v 57.64.75) en die in de beden zo welsprekend wordt 
omspeeld: ‘Weze … Weze …’ (v 76.80).

Ten slotte is er de presentie van de ‘beschroomden’ in de tiende stro-
fe (v 74.79), het milieu waarin het ‘leren’ wordt voltrokken en waarin 
het ‘voelen’ van Wezer wordt gedeeld (v 79). Zij werden eenmaal eerder 
genoemd: ‘Ik ben een gezworene van alwie Jou schromen’ (v 63). Nu 
worden zij tweemaal genoemd als meelevende en invoelende metge-
zellen: zij zien en verheugen zich, zij voelen (v 74 en 79). Daarmee 
steken zij fel af tegen de doemenden die ‘ziedend’ tekeer gaan met hun 
kleinerende ‘leugens’ (v 69 en 78) en wier hart ‘plomp is als vet’ (v 70).
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Strofe 11

kaf – vers 81-88

De knecht is ingesnoerd door de snoeren van de dood. Zijn levens-
kracht en zijn levensdorst zijn ‘ten einde’, verteerd als ze zijn van verlan-
gen naar bevrijding (v 81a). ‘Ten einde zijn’ betekent niet alleen dat de 
grens van het leven is bereikt, maar ook dat alles uit handen is gegeven 
en er nu nog slechts wachtend uitzien is overgebleven. De knecht is 
blootgesteld aan de dood en de uiterste onmacht. De ziel, de zetel zelf 
van het verlangen, heeft niets meer over en ziet vol overgave uit naar 
Wezer, de enige die bevrijden kan uit de dood. Zij wacht op zijn red-
dend woord: ‘Wees er!’ (v 81b). Het werkwoord ‘wachten’ drukt dit 
verlangen trefzeker uit. Want ‘wachten’ wordt precies hierdoor geken-
merkt dat ieder steunpunt in en buiten mij ontbreekt: het is nacht, mij 
rest nog slechts wachten, als een wachter in de nacht. 

Ook de ogen zijn aan het einde van hun krachten: ze zien nog slechts 
uit. Ze hopen op een levenwekkend woord. Het enige dat zij uitdruk-
ken is: ‘Hoelang nog? Wanneer kom Jij mij troosten?’ (v 82) Aangrij-
pend is de herhaling van het woord ‘zeggen’ zo dicht op elkaar: ‘Mijn 
ogen kwijnen weg van verlangen naar jouw zegging, ze zeggen: ‘Wan-
neer …?’ Ze kunnen niets meer zeggen, het licht is gedoofd. Maar 
precies zo zeggen ze: ‘Wanneer …?’ 

De volgende vijf verzen drukken de uitzichtloze situatie van het ein-
de uit, maar niet zonder verlangen. Het eerste vers drukt in één beeld 
de verlorenheid van de dood uit. De knecht vergelijkt zichzelf met een 
wijnzak die in de walm van rokend vuur hangt: lelijk, leeg, verschroeid, 
zwart geblakerd, onbruikbaar; maar ook hier, in het gebied van de 
dood, vergeet de knecht de grenzen niet die Wezer stelt en waarbinnen 
Hij zijn uitnodigende kracht doet voelen (v 83).

Het tweede vers meet de kortheid van de nog resterende tijd in een 
vragende klacht: ‘Hoeveel dagen zijn jouw knecht nog beschoren, wan-
neer stel Jij een rechtmatige grens aan doemenden, die mij achtervol-

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   222 30-05-12   12:24



 strofe 11: kaf – vers 81-88 223

gen zoals een roofdier achter zijn prooi aanzit?’ (v 84). 
Het derde vers vat de situatie opnieuw in een beeld: de ziedenden 

graven een valkuil, om mij levend te vangen en vervolgens te doden, 
wat absoluut niets te maken heeft met de levensweg die Wezer wijst 
(v 85). 

Het vierde vers roept het beeld op van achtervolgende roofdieren; in 
zijn doodsnood roept de knecht om hulp; bij dit alles blijft hij vasthou-
den aan de onschokbare orde van Wezer en zijn geboden (v 86). 

In het vijfde vers brengt de knecht samenvattend het einde ter spra-
ke: er is nog maar weinig kracht en tijd over; de doemenden maken 
een eind aan mijn leven, in het land van de levenden, het land van de 
Levende, het land van belofte! Maar ook aan deze uiterste grens verlaat 
de knecht de kommernissen van Wezer niet (v 87). Aldus omschrijft 
de psalmist in een afwisseling van beelden en klachten het einde van de 
dood, die hem in het geweld van de doemenden nadert. Maar in deze 
beschrijvingen komt de onschokbare trouw van de knecht tot uiting en 
is het verlangend uitzien naar Wezer voelbaar.

In het slotvers komt de bede die door alles heen klinkt, uitdruk-
kelijk naar voren: ‘Laat mij leven’ (v 88a). Het is een bede tegen ‘het 
einde’ (v 81.82.87) in en met het zielsverlangen mee. Hier smeekt een 
verlangen dat niets meer in handen heeft. Het enige dat de knecht nog 
rest in dit doodsgebied is trouw blijven aan de wijze waarop Wezer aan 
de grens van het leven getuigenis aflegt van zijn aanwezigheid (v 88b).

Het slotvers heeft een eigen signatuur, doordat het zich aftekent tegen 
de achtergrond van ‘het einde’ (v 81-82 en 87, inclusio). De zeven ver-
zen ervoor beschrijven de uitzichtloze situatie van de knecht: aan het 
einde van zijn krachten, de dood nabij, omringd door doodsdreiging. 
Deze beschrijving is één pleitgrond. De bede van het slotvers doet zich 
voor als een climax en een ontlading: ‘Laat mij leven.’ Daarbij doet de 
knecht een beroep op de ‘gunst’ van Wezer. Alle mogelijkheden zijn 
immers uitgeput. ‘Gunst’ is pure genade, zij kan op geen enkele manier 
worden afgedwongen. De knecht kan er slechts op ‘wachten’ (v 81b). 
Maar precies áls niet-afdwingbare genade doet zij zich voor als surplus. 
Dit surplus van een leven dat puur genade is, ziet uit naar een leven dat 
gevuld is met waakzaamheid (v 88b). Dit vooruitzicht werkt vervol-
gens als pleitgrond weer terug op de bede: ‘Laat mij leven’. Maar deze 
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pleitgrond geeft een andere kleur aan de bede dan die van de zeven 
eerste verzen: het is immers in het belang van Wezer dat de knecht zijn 
getuigenis bewaakt. Op deze wijze doet het slotvers zich voor als een 
contrasterende climax van genade, leven en waakzaamheid, tegenover 
‘het einde’ dat de verzen ervoor kenmerkt.

De kaf-strofe ontvouwt zich vanuit twee perspectieven die bij elkaar 
horen: pleitgrond en bede. De pleitgrond wordt getekend door het 
‘einde’ in de dubbele betekenis van het woord. Het ene ‘einde’ is de 
buidel die blakert in de walmende rook: einde verhaal (v 83-87). Het 
andere ‘einde’ is het einde van mijn krachten, dat zich in stil wachten 
uitstrekt naar de bevrijding door Wezer. Dit ‘einde’ van het wachtend 
uitzien wordt verwoord in de inleidende verzen (v 81-82). 

In de dubbele lijn van het ‘ten einde zijn’ (kalah; v 81.82.87) klinkt 
bovendien mee dat de knecht tot ‘het einde’, ja, tot ín het einde, trouw 
blijft aan zijn Meester (v 83.87), wat het begin en het einde vormt van 
alle klachten: ‘Jouw kerven vergeet ik niet … Maar ik verlaat jouw 
kommernissen niet’ (v 83.87).

De elfde strofe is via woordherhalingen verbonden met de tiende stro-
fe: ‘aanspraak’ (v 74.81), ‘wachten’ (v 74.81), ‘zeggen’ (v 76.82a.82b), 
‘troost’ (v 76.82), ‘wezen’ (v 76.80.83), ‘kerven’ (v 80.83), ‘ma-
ken’ (v 73.84), ‘schikking’ (v 75.84), ‘ziedenden’ (v 78.85), ‘wijzing’ 
(v 77.85), ‘geboden’ (v 73.86), ‘bedrog’ (v 78.86), ‘kommernissen’ 
(v 78.86), ‘getuigenissen’ (v 79.88), ‘gunst’ (v 76.88), ‘leven’ (v 77.88).

In deze woordherhalingen tekenen zich enkele krachtlijnen af die 
de kaf- en de jod-strofe met elkaar verbinden. Daar is allereerst het 
‘ziedend’ (v 78.85) tekeer gaan van de doemenden met hun ‘bedrog’ 
(v 76.88), dat de knecht de dood indrijft. 

Vervolgens is daar het ‘wachten’, kernachtig uitgedrukt in de vertrou-
wensuiting: ‘Jouw aanspraak wacht ik’, die in beide strofen een belang-
rijke plaats inneemt (v 74 en 81). Dit ‘wachten’ kenmerkt het bidden 
en klagen van beide strofen en is in beide strofen gericht op de ‘gunst’ 
(v 76 en 88) en de ‘troost’ (v 76 en 82) van Wezer. De knecht blijft bij 
al dit ‘ten einde zijn’ trouw aan de ‘hechtheid’ van Wezer (v 75 en 86).

De ‘tederheid’ en de ‘gunst’ van Wezer (v 77.88) zijn de enige grond 
waarop de hoop op ‘leven’ (v 77.88) is gebouwd. Leven vloeit voort 
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uit de genadige barmhartigheid die Wezer is. Dit geschonken ‘leven’ is 
vervolgens het fundament voor het genieten van de wijzing (v 77) en 
het bewaken van de wijze waarop Wezer getuigenis aflegt van zichzelf 
(v 88). Deze innerlijke eenheid tussen Wezer, het geschonken leven en 
de waakzame liefde betekent ten slotte dat het leven van de knecht één 
getuigenis is van Wezer. Deze samenhang – genade, leven, waakzaam-
heid – speelde reeds vanaf de derde strofe.
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Strofe 12

lamed – vers 89-96

De lamed-strofe opent in hymnische stijl. Het ziedende tekeer gaan van 
de doemenden verbleekt bij het majesteitelijke spreken van Wezer, dat 
zich openbaart in de hemel: ‘Eeuwig, Wezer, richt in de hemel jouw 
aanspraak zich op’ (v 89). Twee lijnen komen hier samen. Ten eerste, in 
de schepping van de hemel verwezenlijkt zich het spreken van Wezer: 
‘In de aanspraak van Wezer is de hemel gemaakt, in de tocht van zijn 
mond al hun drommen … Ja, Hij zegt, en het weest, Hij gebiedt, en 
het stelt zich’ (ps 33,6.9). De tweede lijn: in deze hemel, waarin de 
aanspraak van Wezer zich manifesteert en verheft, spreekt Wezer de 
mens aan: ‘De hemel vertelt van de Machtige wichtig, de maak van 
zijn handen beduidt het pletsel’ (ps 19,2). Deze aanspraak, die de mens 
raakt, zijn aansprakelijkheid wekt en hem lofprijzing ontlokt, is eeu-
wig: zij houdt eeuwig aan en wekt in ons het besef van eeuwigheid. 
Opmerkelijk is intussen dat deze aanspraak zich niet in taal uitdrukt, 
maar ingeschreven staat in de hemel als zodanig – wat natuurlijk niet 
wegneemt dat wij hierover in taal spreken.

Van de hemel wordt onze aandacht vervolgens naar de aarde geleid: 
‘Geslacht op geslacht jouw hechtheid, jij vestigt het land, en gesteld 
is het’ (v 90). Het land wordt gezien als een oppervlak, een kreits die 
drijft op het water onder de aarde. Wezer heeft deze schijf vastgezet 
op eeuwige zuilen: ‘Oergevestigd is de kreits, onwankelbaar. Gevestigd 
is jouw troon van ooit af, van eeuwigheid ben Jij!’ (ps 93,1-2). Wezer 
‘vestigt het land’. Het gevolg is dat het standhoudt, in stand blijft, ge-
steld is. Tegenover de hemelorde, die bevolkt is met hemellichamen en 
een sfeer van ‘eeuwigheid’ ademt, staat het land, dat bevolkt is met al 
wat leeft en daarom tijdsduur meet in generaties: ‘geslacht op geslacht’. 
Uit de stabiliteit van het land, geslacht op geslacht, blijkt de hechtheid 
van Wezer: zijn trouw en zijn vasthoudendheid. Hij vormt de hechte 
grondslag van het wankele land waarop wij wonen. Wij merkten bij 

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   226 30-05-12   12:24



 strofe 12: lamed – vers 89-96 227

het vorige vers al op dat de hemel zelf de stof is waarin de aanspraak 
van Wezer zich verwezenlijkt. Dit wordt nog versterkt door vers 90. 
Want in dit vers komt geen grondwoord voor.1 In plaats daarvan staat 
nu het woord ‘hechtheid’. Dit is betekenisvol. De standvastigheid van 
het land zelf getuigt van de hechtheid van Wezer: ‘Geslacht op geslacht 
jouw hechtheid.’ Het door Wezer gegronde land is wijzing, zegging, 
aanspraak, zoals de hemel dat is.

Hemel en land ‘zijn gesteld’, dat wil zeggen: komen tot stand ‘naar 
de schikkingen’ van hun Schepper, die aan elk zijn rechtmatige plaats 
geeft. Tegenover de lange duur – ‘eeuwig’ en ‘geslacht op geslacht’ – 
wordt onze aandacht nu gericht op het heden: ‘vandaag’ (v 91a). De 
hemel en het land worden als één alomvattend geheel gezien: ‘alles’. 
In dit alles staan alle elementen in alle opzichten in dienst van één 
Meester: Wezer, die alles zo schikt, dat alles daarin tot zijn recht komt 
(v 91b).

De ik-figuur die in de eerste verzen verdwenen was, keert terug. De 
knecht stelt zichzelf voor wat er gebeurd zou zijn, wanneer de wijzing 
niet zijn lust was: ‘dan was ik gesneefd in mijn gebogenheid’ (v 92). Te-
genover de gevestigde positie van hemel en aarde staat het sneven (ten 
onder en verloren gaan) van de knecht. Tegenover het zich verheffen 
(zich oprichten, zich stellen) van het heelal staat de gebogenheid van 
de deemoedige. Zijn enige weerbaarheid in zijn deemoed is de weg die 
Wezer hem wijst, de weg die hem bij alle ‘gebogenheid’ (zie v 67.71.75) 
vreugde en bevrediging gaf.

Zo eeuwig als de aanspraak van Wezer is, die zich opricht in de he-
mel, zo eeuwig is het gedenken van zijn kommernissen om de knecht 
(v 93a). Dit eeuwige gedenken mag erg lang lijken en een teken van 
zelfoverschatting zijn en dat is het ook, wanneer wij dit eeuwige niet-
vergeten opvatten als een ononderbroken reeks van herinneringsacten. 
Het eeuwige gedenken gaat echter veel dieper dan dat. Het is ons ge-
schapen zijn zelf dat ons ieder ogenblik te binnen brengt dat Wezer zich 
om ons bekommert (zie ps 8,5). Gods zorgzaam bezig zijn zelf, zijn 
niet-aflatende scheppende bemoeienis is het die zich aftekent in ons 
leven: ‘Ja, daarin laat jij mij leven’ (v 93b).

Zoals hemel en aarde hun bestaan ontvangen van Wezer en alle sa-

1.   Er is geen goede reden ’emoena te vervangen door ’imra. Zie H. Kraus, Psalmen 
60-150 (BK XV/2), Neukirchen-Vluyn 19785, 818.
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men hem als knecht toebehoren, zo beseft ook de psalmist in alle op-
zichten van Wezer te zijn en Hem toe te behoren. Door deze band 
hoopt hij bevrijd te worden uit onderdrukking en verlorenheid (v 94a). 
Daarom vraagt hij met heel zijn wezen dat Wezer zich om hem bekom-
mert (v 94b).

Opnieuw komt de levensbedreigende situatie waarin de knecht zich 
bevindt, naar voren: doemenden hebben het op hem gemunt, zij hopen 
dat hij te gronde gaat (v 95a). Ondanks deze dodelijke dreiging blijft de 
knecht gevoelig voor de wijze waarop Wezer getuigt van zijn aanwezig-
heid (v 95b).

Het laatste vers is een reflectie van de knecht (v 96). Hij vertelt wat hij 
‘ziet’. ‘Zien’ is hier meer dan waarnemen. Het is: leren, ontdekken, be-
vinden, concluderen, inzien. Wat ziet de psalmist? Hij ‘ziet’ verschillen-
de vormen van ‘einding’. In het licht van het bovenstaande gaat het om 
vormen van voleinding en voltooiing: een bloem die bloeit in het open 
veld (ps 103,15); een voldragen vrucht; het ‘al’ dat door de ‘schikkingen’ 
van Wezer volkomenheid uitstraalt (v 91b). In het algemeen ademt de 
schepping (v 89-91) in haar hechtheid een sfeer van gaafheid. Maar 
‘einding’ is ook negatief: gebogenheid, doemen, sneven (v 92.95). In 
‘al’ deze vormen van ‘einding’ – positieve én negatieve – ‘ziet’ de knecht 
een diepe overeenkomst: hij ziet ‘gekap’, dat wil zeggen: hij ziet hoe ze 
allemaal ergens, op een bepaald moment worden ‘afgekapt’. Dat geldt 
niet alleen voor het ‘sneven’ (verloren gaan, in elkaar storten, sterven) 
van het kwetsbare leven van mensen, dieren en planten, het geldt ook 
voor zoiets stabiels als de hemel. Want waar de hemel op de aarde rust, 
wordt zij ‘afgekapt’ en tekent zich de einder van het land af (ps 19,7). In 
‘alle einding’ (volgroeidheid, hechtheid, sneven, afgang) ‘ziet’ de knecht 
het fenomeen ‘afkapping’ werken: alles houdt hoe dan ook ergens op. 
Het bereikt zijn grens of zijn einde, het loopt af of breekt af. Tegenover 
dit inzicht wordt in de tweede vershelft, als in een wijsheidsspreuk, het 
tegendeel geformuleerd: ‘Uiterst breed is jouw gebod’ (v 96b). Tegen-
over het ‘gekap’ dat ‘alle eindiging’ markeert, staat de ‘breedheid’ die de 
door Wezer geboden ruimte kenmerkt. Wie zich mee laat nemen in deze 
ruimte wordt omgrensd in de mateloosheid van de Godsliefde. 

Het slotvers verwoordt een ervaringsinzicht, gegoten in de vorm van 
een spreuk. In de eerste vershelft wordt gesteld dat alle vormen van 
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‘einding’ gekenmerkt worden door begrenzing: ‘gekap’. Daartegenover 
staan – in de tweede vershelft – de ruimte en de tijd die Wezer biedt. 
Deze verwijden zich bij iedere stap: de mateloosheid van de gunnende 
liefde. Aldus sluit het slotvers literair weliswaar de strofe af, maar in-
houdelijk ontsluit het de oneindige zee van Gods barmhartigheid. Het 
slotvers is een conclusie, die de einder oneindig verbreedt.

Net als psalm 19 is de lamed-strofe een tweeluik.2 Het linker luik tekent 
in hymnische toonaard het al van hemel en land, waarin Gods hechte 
aanspraak en koninklijke schikkingen zich openbaren (v 89-91). Deze 
scheppingsorde wordt gekenmerkt door duurzaamheid en stabiliteit: 
eeuwig, zich oprichten, geslacht op geslacht, hechtheid, vestigen, ge-
steld zijn (2x). Het rechter luik schetst de kwetsbaarheid van de knecht 
binnen dit alles: sneven (2x), gebogenheid, doemenden. Tegen deze 
dreiging beschermt hij zich door zich ‘eeuwig’ te binden aan de kom-
mernissen (2x) van Wezer: lust, niet-vergeten, vragen, merken. Hierin 
vindt hij leven in vrijheid (v 92-95). Anders dan in psalm 19 wordt de 
lamed-strofe afgesloten met een spreuk (masjal), waarin de beide luiken 
in elkaar worden weerspiegeld. De knecht ontdekt dat ‘alle’ (zie v 91b 
en 96a) vormen van ‘einding’ – de positieve en de negatieve – één ding 
gemeen hebben: ze worden ergens ooit ‘afgekapt’. Dit in tegenstelling 
tot het gebod van Wezer dat een gunnende liefde ontketent die onein-
dig ‘breed’ en ‘eeuwig’ (v 89 én 93) is.

De lamed-strofe is met de kaf-strofe verbonden via woordherhalingen: 
‘aanspraak’ (v 81.89), ‘hechtheid’ (v 86.90), ‘land’ (v 87.90), ‘schik-
king’ (v 84.91), ‘dag’ (v 84.91), ‘alle’ (v 86.91), ‘wijzing’ (v 85.92), 
‘knecht’ (v 84.91), ‘niet vergeten’ (v 83.93), ‘leven’ (v 88.93), ‘bevrij-
den’ (v 81.94), ‘kommernissen’ (v 87.93.94), ‘getuigenissen’ (v 88.95), 
‘einden’ (v 81.82.87.96), ‘gebod’ (v 86.96). In deze woordherhalingen 
tekenen zich verschillende assen af die de beide strofen met elkaar ver-
binden.

Daar is allereerst de ‘aanspraak’ van Wezer, die in beide strofen op 
de eerste positie staat. In de kaf-strofe kan de knecht niets anders doen 
dan ‘wachten’ op de ‘aanspraak’ van Wezer (v 81), in de lamed-strofe is 

2.   Voor het tweeluik van psalm 19 zie K. Waaijman, Psalmen bij het zoeken van de weg, 
Kampen 1982, 19-31.
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de hemel de eeuwige ‘aanspraak’ van Wezer. Dit is niet slechts een ui-
terlijk gegeven, het is een spiritueel proces dat Israël doorleefde tijdens 
de ballingschap: in de diepste nood ontdekte Israël de schepping als 
openbaring van Wezer. Zo ook psalm 119: in de uiterste duisternis – 
‘een buidel in de walm’ (v 83) – drong de aanspraak van Wezer zo diep 
door in de knecht, dat de eeuwige aanspraak in de hemel een eeuwige 
wijdte (v 93 en 96) ontsloot in zijn hart, die hij niet meer vergeten zal. 
Voortaan ‘ben ik van Jou’ (v 94), een innerlijke lichthorizon, ontsloten 
in de diepte van het hart.

Beide strofen spelen met de ervaring van het ‘einde’ (v 81.82.87.96). 
Zij doen zich voor als een clair-obscur, halverwege het alfabet: tegen-
over de krapte van de tijd (v 82.84.87) openbaart zich de ‘eeuwige’ 
toewending van Wezer in de schepping van hemel en land (v 89-91); 
in de uiterste verwerping van de knecht ‘als een buidel in de walm’ 
(v 83) blijkt hij nu omringd met de onverwoestbare ‘knechten’ hemel 
en land (v 91); tegenover de schending van alle tradities openbaart zich 
de ongeschonden scheppingsorde (v 89-91); tegenover de verdwijning 
van de Godsnaam zien wij de glorieuze verschijning van Wezer (v 89); 
tegenover het bidden om leven in doodsnood (v 88) staat de gunnende 
goedheid van het geschonken leven (v 93); tegenover het einde dat aan 
alle kanten klemt (v 81-82.87), staat de uiterste wijdheid van Wezer in 
zijn gebod.

Toch mag dit contrast niet worden verabsoluteerd. Want zoals bij 
alle echte gelijkenissen is er sprake van overeenkomst ín het verschil: 
‘álle einding’, of die nu positief is (de einder waar hemel en aarde elkaar 
raken bijvoorbeeld) of negatief (de vroegtijdige dood van de bewaren-
de bijvoorbeeld), wordt gekenmerkt door begrenzing. Anders gezegd: 
het duister van de kaf-strofe en het licht van de lamed-strofe zijn beide 
eindig: begrensd en begrenzend. Bevrijdend (v 81.94), levenwekkend 
(v 88.93) en hecht (v 86.90) is alleen de zelfmededeling van Wezer in 
zijn gebod. Daarover zijn de ‘knecht’ (v 84) en de ‘knechten’ (v 91) het 
eens. 

Nog een laatste as is noemenswaard: in de kaf-strofe telt de knecht 
zijn laatste dagen (v 84), in de lamed-strofe leven we ‘vandaag’ (v 91). 
Ook dit zijn geen losse feiten. Ze wijzen op een proces van verdie-
ping. Wie ontdekt dat zijn ‘dagen’, ál zijn dagen, een bewijs zijn van 
de ‘gunst’ van Wezer, een levensgeschenk (v 88), zal gaandeweg indalen 
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in het ‘vandaag’ van de schepping (v 91), het leven van alle knechten. 
In het spanningsveld van de kaf- en de lamed-strofe komen de ver-

schillende contrasten die de psalm doortrekken, samen. Het meest op 
de voorgrond treedt de tegenstelling tussen de beschroomden en de 
ziedenden. Deze spanning kondigt zich meteen in de inleiding al aan: 
‘En niet wrochten zij valsheid’ (v 3). Echt in beeld komen de ziedenden 
in de derde strofe (v 21-23), om daarna niet meer geheel te verdwij-
nen (v 29.42.51.53.61.69; vaak op de vijfde positie). Echt dreigend 
zullen zij zich doen gelden in de samek-strofe (v 113-120) als spal-
kers, kwaadaardigen, bedrog, geveins, schuimsel, doemenden (zie nog 
v 122.126.134.139 enz.). In de laatste strofe is dit contrast opgelost. 
Een tweede spanning is inherent aan het geschapen bestaan: ‘Mijn ziel 
kleeft het stof aan’ (v 25). Deze vergankelijkheid doet de knecht steeds 
opnieuw uitroepen: ‘Laat mij leven’ (v 37.40.50.88; tot en met drie-
maal in de reesj-strofe: v 153.156.159). Een derde spanningsveld is dat 
tussen afval en trouw. De knecht vreest rond te dolen buiten de door 
Wezer omgrensde ruimte: ‘Ach, waren mijn wegen vast …’ (v 5; zie ook 
v 6.10.11.19 enz.). 

Deze contrasten spelen voortdurend door elkaar en vinden hun ver-
dichting in het clair-obscur van de kaf-lamed-strofe: de knecht is aan 
het einde van zijn krachten (v 81-83), wordt met de dood bedreigd 
(v 84-86) en voelt de mogelijkheid van ontrouw (v 92).

Binnen psalm 119 functioneren deze contrasten niet primair als fei-
telijke beschrijvingen, zelfs niet als klachten die overgaan in geloften, 
vaak gevolgd door redding en dank. Nee, in deze psalm functioneren ze 
in een spiritueel proces: ze brengen de knecht tot het besef dat alleen de 
‘gunst’ van Wezer ‘leven’ geeft (v 88a; zie ook v 93), een leven dat pas 
écht leven is wanneer het waakzaam is (v 88b). Alle negativiteit beoogt 
de knecht te brengen bij dit ene: ‘Van Jou ben ik’ (v 94). Ze willen hem 
‘opmerkzaam’ maken (v 95). Deze bewustwording staat centraal in de 
mem-strofe. Een specifieke rol in deze bewustwording speelt de ‘nacht’, 
een liminale situatie, waarin de drie genoemde contrasten als in een 
‘uiterste’ niet-plaats van zuiver ‘wachten’ samenkomen, zoals we zullen 
zien in de qof-strofe. 
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Strofe 13

mem – vers 97-104

De knecht verbaast zich over zijn verbondenheid met de weg die We-
zer hem wijst: ‘Hoe verknocht ik mij met jouw wijzing’ (v 97a). Ver-
knochtheid is een innige en hechte liefdesband, die gepaard gaat met 
sterke gevoelens van genegenheid. De knecht verwondert zich over de 
diepte en de aard van zijn verknochtheid. De diepte ervan blijkt uit het 
feit dat de wijzing zich de hele dag in diep verzuchten aan hem voltrekt, 
waarbij zijn hart en ademhaling hoorbaar betrokken zijn (v 97b). De 
aard van de verknochtheid spreekt, zo zullen we zien, uit de intieme 
wederkerigheid, die leidt tot uitzonderlijke wijsheid en eerbied. 

Op deze verwonderde uitroep volgen drie verzen die elk een verge-
lijking bevatten. In de eerste gelijkenis meet de knecht zich met zijn 
vijanden (v 98). Het gebod van Wezer is een bron van wijsheid. Deze 
wijsheid tilt de knecht uit boven (min) de wijsheden zoals die spelen 
– en steeds weer opspelen – tussen mij en mijn vijanden. Het vijan-
dige tussen mensen wordt door de wijsheid die opwelt uit de wijzing 
van Wezer boven zichzelf uitgetild (min). Waarom? Omdat zijn gebod 
‘eeuwig bij mij is’ (v 98b). Wanneer het gebod mij immers in de kern 
getroffen heeft – dat wil zeggen: ‘bij mij binnen is’ – heeft de wijsheid 
van Wezer mijn hart bereikt. Hiermee is in mij een bron aangeboord 
die eeuwig opwelt en geen vijanden meer nodig heeft om zich te bewij-
zen in allerlei wijsheden. 

In de tweede gelijkenis meet de knecht zich met zijn leraren (v 99). 
Leraren zijn – relationeel gezien – de tegenpool van de vijanden. Zij 
hebben het beste voor met hun leerling, zij kennen zijn sterke en zwak-
ke kanten, zij kennen zijn groei en terugval. Hoe kan deze leerling 
nu van zijn leraren zeggen dat hij ‘meer’ beseft dan zij? Ik denk dat 
ook hier het ‘meer’ ons buiten de sfeer van leraren voert (min). Door-
dat de wijzing ‘eeuwig bij mij is’, dat wil zeggen: tot de persoonskern 
is doorgedrongen, is de knecht van binnenuit tot besef gekomen hoe 
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Wezer in alles getuigenis aflegt van zichzelf. Hij heeft zo’n levendig 
begrip van Gods onderricht gekregen, dat hij het onderwijs van leraren 
niet meer nodig heeft. Dat is dan ook de essentie van zijn motivatie: 
‘Ja, jouw getuigenissen zijn bij mij verzuchting’ (v 99b). Hier komen 
twee lijnen bij elkaar die we eerder leerden kennen: ‘bij mij’ (v 98b) 
en ‘verzuchting’ (v 99b). Beide lijnen wijzen in dezelfde richting: de 
getuigenissen zijn doorgedrongen tot in het binnenste van de knecht. 
Zij zijn ‘bij mij’, dat wil zeggen: in mijn persoonssfeer, bij mij thuis. 
En de wijze waarop zij ‘bij mij’ zijn, is ‘verzuchting’, dat wil zeggen: zij 
leven in mijn hart, bewegen in mijn adem en drukken het diepst van 
mijn verlangen uit.

In de derde gelijkenis meet de knecht zich met de ouden (v 100). 
Tegenover de polariteit van ‘mijn vijanden’ en ‘mijn leraren’ doen ‘de 
baardigen’ zich voor als een neutrale instantie binnen de gemeenschap: 
de oudere generatie; de leidinggevenden; de respectabele wijzen; de 
vertegenwoordigers van het volk enzovoort. Tegenover deze gezagvol-
le instantie van ‘de baardigen’ ziet de psalmist zichzelf als iemand die 
‘merkt’, dat wil zeggen: weet te onderscheiden, verschillen opmerkt, 
fijngevoelig waarneemt en doorziet. De reden van deze opmerkzaam-
heid is: ‘Ja, jouw kommernissen behoed ik’ (v 100b). Behoedzaam om-
gaan met de tradities, waaruit op zo vele wijzen blijkt hoe Wezer zich 
bekommert om zijn mensen, is een kweekplaats voor een opmerkzame 
geest. Behoedzaamheid is uit zichzelf reeds opmerkzaam: omzichtige 
aandacht. 

De opmerkzame behoedzaamheid wordt nu naar twee kanten ont-
vouwd: naar de aanspraak van Wezer en naar de dreiging van het 
kwaad. Deze twee horen bij elkaar. Dat blijkt meteen al in vers 101. 
De knecht beschermt zijn voeten met een omheining, zodat hij behoed 
wordt voor misstappen op zijn levenspad (v 101a). Op deze wijze be-
hoedt hij waakzaam de aanspraak van Wezer (v 101b). 

De knecht houdt zich ver van het kwaad: de schikkingen van We-
zer die hem willen bewaren, ontwijkt hij niet (v 102a). Integendeel, 
hij stelt zijn levensloop bloot aan Wezer: ‘Ja, Jij wijst mij!’ (v 102b). 
Zo zien we hoe behoedzaamheid (v 100b) gestalte krijgt in omheinen 
(v 101a), bewaken (v 101b), niet afwijken (v 102b) en gewezen worden 
(v 102b). Het laatste halfvers is in zijn kortheid indrukwekkend: ‘Ja, Jij 
wijst mij!’ (v 102b).
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Wat Wezer hem gezagvol zegt, ervaart de knecht als een zoete en 
aangename streling van zijn gehemelte, zo vaak hij de woorden zucht 
en murmelt (v 103a). Ze zijn van een zo grote zoetheid en zachtheid, 
dat ze de smaak van honing te boven gaan (v 103b). Ja, ze kunnen daar 
niet eens mee vergeleken worden, want deze ‘honing’ raakt mij in mijn 
binnenste, hij is ‘bij mij’ en ‘verzucht’ in mij.

Zo diep zijn de kommernissen van Wezer ingedaald in de knecht, 
dat zij in hem een bron geworden zijn waaruit zijn fijngevoelige op-
merkzaamheid haar inzicht en besef ontvangt (v 104a). Er staat bij 
‘merken’ geen object, wat aan dit besef een absolute reikwijdte geeft. 
Dit fijngevoelige besef, gewonnen uit de kommernissen van Wezer, 
vormt de grondslag voor de betrekkingen die de knecht aangaat: hij 
mijdt iedere relatie met het bedrieglijke pad (v 104b), hij verknocht 
zich met Wezer (v 97).

Na de zeven eerste verzen, omsloten door de uitroep ‘Hoe …’ (v 97. 
103), vat het slotvers een aantal motieflijnen samen. De herhaling van 
het kernwoord ‘jouw kommernissen’ (v 100.104) benadrukt de wijze 
waarop Wezer zich inlaat met zijn knecht. Het woord ‘schuwen’, dat 
contrasteert met ‘zich verknochten’ (v 97), omsluit de strofe (inclusio): 
de strofe verkent de diepte van de verknochtheid, en dus ook de on-
overbrugbare afstand ten opzichte van het kwaad. Dat wordt benadrukt 
met ‘alle kwaad pad’ (v 101) en ‘alle pad van bedrog’ (v 104). De diepte 
van de verknochtheid, omspeeld met woorden als ‘bij mij’ (v 98.99), 
‘verzuchting’ (v 97.99), ‘kundig’ (v 98) en ‘beseffen’ (v 99), komt aan 
het licht in de herhaling van het werkwoord ‘merken’ (v 100.104) dat 
duidt op een fijngevoeligheid die onderscheidt, inziet en beseft. Op 
deze wijze vat het slotvers enkele motieflijnen van de strofe samen.

Maar het slotvers is niet alleen een afsluiting, het is ook een ontslui-
ting. Want via het voorzetsel ‘uit’ (min), dat bepalend is voor de mem-
strofe, geeft de dichter in het slotvers aan dat de oorsprong van het 
‘merken’ gelegen is in de kommernissen zelf van Wezer. Het fijngevoe-
lige besef vloeit rechtstreeks voort uit de intensieve bemoeienis van We-
zer met zijn knecht. Doordat het werkwoord ‘merken’ geen object heeft 
en dus absoluut gebruikt wordt, krijgt het besef een onbeperkte en 
objectloze reikwijdte. Zo wijst het slotvers de bron van het besef zonder 
meer aan, dat in de zeven verzen ervóór verkend was. De afsluiting is 
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een ontsluiting: ‘jouw kommernissen’ zijn het stof en de bron, waaruit 
de opmerkzame fijngevoeligheid ‘gewonnen’ wordt.1 Deze vormt op 
haar beurt de reden waarom het bedrieglijke pad ‘geschuwd’ (v 104) en 
de ‘verknochtheid’ (v 97) met Wezer gezocht wordt.

De mem-strofe is een gelaagde structuur. Om te beginnen is er de laag 
van de betrekking. Deze wordt uitgedrukt door het complementaire 
contrast van ‘zich verknochten’ en ‘schuwen’, dat de strofe omraamt 
(v 97 en 104). Zich verknochten is positief: liefdevolle toewending. 
Schuwen is het omgekeerde: sterke afkeer. Binnen de strofe komt de 
liefdevolle betrekking terug in de verwonderde ontdekking hoe diep de 
wijzing van Wezer in mij tot leven is gekomen. De aard van deze stre-
lende verknochtheid is wonderlijk, want zij is volkomen wederkerig: 
‘Hoe verknocht ik mij met jouw wijzing … Hoe streelt jouw zegging 
mijn gehemelte’ (v 97 en 103a). De wederkerigheid wordt daarbin-
nen omspeeld: ‘Eeuwig bij mij … bij mij verzuchting … Jij wijst mij’ 
(v 98.99.102). 

De tweede laag is die van de opmerkzame fijngevoeligheid (merken, 
kunde, beseffen). Zij is niet langer gevangen in tegenstellingen, afhan-
kelijkheden of autoriteiten (vijanden, leraren, ouden) en reikt verder 
dan de zoete smaak (honing). Zij is diep in het ‘zuchten’ (v 97.99) van 
mijn hart gewekt, omdat de zelfmededeling van Wezer dicht ‘bij mij’ 
is (v 98.99). Maar zij is bovendien onmiddellijk op deze zelfmedede-
ling aangesloten als op haar bron: ‘Uit jouw kommernissen merk ik’ 
(v 104). Deze bron is de vorm zelf van de opmerkzame fijngevoeligheid 
geworden. De ‘kommernissen’ van Wezer zijn, om zo te zeggen, het 
kenorgaan van de knecht geworden. 

De derde laag is die van het handelen, uitgedrukt in de werkwoor-
den ‘behoeden’ (v 100), ‘omheinen’ (v 101a), ‘bewaken’ (v 101b) en 
‘niet wijken’ (v 102a). De behoedzaamheid beschermt zichzelf met de 
wijzing (omheinen, bewaken), zij verwijdert zich niet van haar (niet-
wijken). Kennen en handelen houden elkaar in balans: voor beide zijn 
vijf halfverzen gereserveerd (v 98-100a en 100b-102). Ze houden el-
kaar niet alleen in balans, ze hangen ook innerlijk samen. Want zoals 
we zagen, behoeden’ en ‘bewaken’ hebben alles te maken met kennis: 

1.  F. Hossfeld & E. Zenger, Psalmen 101-150, Freiburg etc. 2008, 378.
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toezien, opletten, acht slaan op.2 Treffend wordt deze innerlijke samen-
hang precies halverwege de tien halfverzen uitgedrukt: ‘Meer dan baar-
digen merk ik, ja, jouw kommernissen behoed ik’ (v 100).

De drie lagen zijn met elkaar vervlochten via een subtiel spel van 
repetities.

Hoe verknocht… (v 97). Hoe streelt … (v 103a).
Meer dan … (v 98a).
Meer dan … (v 99a). meer dan … (v 103b).
Meer dan … (v 100a).
… merk ik (v 100a). … merk ik (v 104a).
Jouw kommernissen (v 100b) Jouw kommernissen (v 104a).
Voor alle kwaad pad Daarom schuw ik …
omhein ik … (v 101a) alle bedrieglijke pad (v 104b).

Het meest boeiend is de vervlochtenheid tussen de laag van zich ver-
knochten en schuwen (laag 1) en de opmerkzame behoedzaamheid 
(v 98-102), omsloten door de liefdevolle betrekking tussen Wezer en 
zijn knecht (v 97-103) en dus van deze verknochtheid afhankelijk. 
Anderzijds is de behoedzame opmerkzaamheid de grond voor de be-
trekking en niet-betrekking: ‘Uit jouw kommernissen merk ik, daarom 
schuw ik alle pad van bedrog’ (v 104). Nu is het betrekkingsniveau 
afhankelijk van de opmerkzame fijngevoeligheid.

De mem-strofe is via woordrepetities verbonden met de lamed-strofe: 
‘wijzing’ (v 92.97.102), ‘dag’ (v 91.97), ‘alle’ (v 91.101.104), ‘gebod’ 
(v 96.98), ‘eeuwig’ (v 89.93.98), ‘getuigenissen’ (v 95.99), ‘kom-
mernissen’ (v 93.94.100.104), ‘aanspraak’ (v 89.101), ‘schikkingen’ 
(v 91.102), ‘merken’ (v 95.100.104). Deze repetities laten twee belang-
rijke verbindingslijnen zien.

De eerste is die van de verinnerlijking. De ‘kommernissen’ (4x) dui-
den op de intensieve bemoeienis van Wezer met zijn knecht: Wezer 
bezoekt zijn knecht, laat zich met hem in, bekommert zich om hem. 
De knecht laat deze bemoeienis aan zich gebeuren: de wijzing zucht in 

2.  Zie deel 1, hoofdstuk 5.
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hem van binnenuit, het gebod is ‘eeuwig bij mij’ (v 98), de getuigenis-
sen zijn ‘bij mij verzuchting’ (v 99).

De tweede verbindingslijn is die van de tijd. In hemel en aarde 
was het ‘vandaag’ (v 91) van de schikkingsmacht van Wezer aan het 
licht gekomen. Tegelijk was de ‘eeuwige’ (v 93a) trouw in de knecht 
gevestigd, ja, daarin bleek hij te ‘leven’ (v 93b). Deze tijdsbeleving zet 
zich door in de mem-strofe: het gebod van Wezer ‘is eeuwig bij mij’ 
(v 98) en ‘alle dag’ is de wijzing ‘mijn verzuchting’ (v 97). Zo zien 
we de ‘eeuwigheid’ in de ‘dag’ stralen: ‘eeuwig’ richt de aanspraak 
van Wezer zich op in de hemel (v 89); ‘eeuwig’ vergeet de knecht de 
kommernissen van Wezer niet (v 93); ‘eeuwig’ is het gebod bij hem 
(v 98), dat wil zeggen: door hem eigen gemaakt. De opmerkzame 
behoedzaamheid krijgt hierdoor diepte: zij vloeit voort uit de bron 
van de ‘kommernissen’ van Wezer zelf, die zich gehecht hebben in het 
hart van de knecht. 

Binnen het geheel van de psalm lijkt het motief van de waakzaamheid 
zijn sterkste verdichting te vinden in de mem-strofe. Deze verdichting 
is niet zozeer te zien in het feit dat ‘behoeden’ en ‘bewaken’ in het 
midden van de strofe voorkomen (v 100-101). Want in strofe 1 kwam 
dit duo al viermaal voor (v 2.4.5.8). Daarna verscheen het motief met 
grote regelmaat (v 9.16.17.22.33-34.57.60.63), tot en met de slot-
verzen van de voorlaatste strofe: ‘Mijn ziel bewaakt … Ik bewaak …’ 
(v 167-168).3 Nee, de belangrijkste reden is deze: in de mem-strofe 
krijgt de waakzaamheid de diepte van de innerlijkheid die haar eigen 
is. ‘Bewaken’ en ‘behoeden’ zijn niet enkel handelingswerkwoorden, 
ze drukken ook, en bovenal, een cognitieve dimensie uit: merken, 
beseffen, zien, kijken. De betrekking tussen Wezer en zijn knecht ‘is 
eeuwig bij mij’ (v 98), is ‘bij mij verzuchting’ (v 99), is in de absolute 
zin van het woord ‘merken’ (v 104). Deze mystieke interiorisatie is 
wezenlijk voor de waakzaamheid. Zij zorgt ervoor dat de godskennis 
losraakt uit kinderlijke afhankelijkheden (v 98-100). De bede ‘Leer 
mij …’, die zo vaak klinkt in de psalm, is in vervulling gegaan: Wezer 
is werkelijk leraar geworden. Deze mystieke verinnerlijking is tevens 
de grondslag voor alle redeneringen en reflecties die zo kenmerkend 

3.  Zie hiervoor deel 1, hoofdstuk 5.
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zijn voor de slotverzen (zie met name v 40.56.72.96.104.128.136. 
144.152.160). Waarschijnlijk staat deze mystieke bewustwording 
niet voor niets in de mem-strofe, pal achter het clair-obscur van de 
kaf-lamed-wending (zie v 88). 
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Strofe 14

noen – vers 105-112

Het begin van de strofe roept het beeld van de weg op. De knecht er-
vaart de aanspraak van Wezer als een lamp die vóór zijn voeten de weg 
wijst (v 105a). De baan die zijn voeten zoeken te gaan, wordt door de 
aanspraak van Wezer aangelicht (v 105b). 

Het doel dat de knecht voor ogen staat, is: het behoedzaam eerbie-
digen van de schikkingen die Wezer treft om alles tot zijn recht te laten 
komen (v 106b). Dat heeft hij Wezer gezworen. Dat zal hij volbrengen. 
Daar stáát hij voor. Dat is zijn gaan en staan (v 106a).

Terwijl de knecht staat voor zijn belofte, wordt hij uiterst diep neer-
gebogen door de doemenden (v 107a). Doordat hier – vreemd genoeg 
– het halfvers eindigt, lijkt aan deze uiterste gebogenheid geen einde te 
komen. Maar de knecht houdt zich biddend vast aan Wezer: ‘Wezer, 
laat mij leven als jouw aanspraak’ (v 107b). 

Er volgen nu twee verzen (v 108-109) die beide toespelingen zijn 
op de tempelliturgie. De knecht vraagt Wezer het vrijwillige offer van 
zijn mond te aanvaarden. Hij ziet blijkbaar het reciteren van de wijzing 
als een onbloedig offer dat hij opdraagt aan Wezer en hij hoopt dat dit 
offer Hem behaagt. In één adem door vraagt de knecht dat Wezer zijn 
leraar zal zijn. In het vers dat volgt, biedt te knecht zijn ziel – zijn leven 
zelf – als offer aan. Hij draagt zijn leven op aan Wezer en verbindt daar-
aan de verzekering dat de wijzing niet uit zijn hart zal wijken.

Na deze toespelingen op de eredienst keren wij terug naar het beeld 
van de weg, waar doemenden hun dodelijke strikken hebben gespan-
nen (v 110a). Maar ondanks de levensgevaarlijke reis door het leven 
vergeet de knecht geen ogenblik de wijzing van Wezer en zwerft hij 
geen moment buiten de paden die Hij hem wijst (v 110b).

De knecht zegt niet weg te zwerven uit de kommernissen van We-
zer. Dat kan hij zeggen omdat hij de getuigenissen van Wezer als een 
kompas in zich draagt. Ze zijn hem even ‘eigen’ als zijn erfdeel, als het 
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eigendom dat hem geschonken is van Godswege (zie v 57), voor eeuwig 
(v 111). Misschien wel juist omdat hij de wijzing niet vergeet in zijn 
vol komen ontheemding (v 109a), kan hij zich de getuigenissen van 
Wezer volkomen eigen maken en wel zozeer, dat zij ‘de blijdschap van 
mijn hart zijn’ (v 111b).

Zo diep zijn de getuigenissen van Wezer de knecht eigen, dat zijn 
hart zich van binnenuit uitstrekt naar een levenspraktijk die geheel is 
afgestemd op de kerven van Wezer: de sporen die Hij trekt in ons le-
ven, ín onze uiterste gebogenheid (v 112a). Zo nauwkeurig wil hij deze 
ingriffingen volgen, dat er geen afstand meer is tussen de sporen die hij 
volgt en de sporen die Wezer in hem achterlaat. Terwijl de knecht de 
kerven van Wezer eeuwig op de hielen zit, wordt hijzelf eeuwig op de 
hielen gezeten door Wezer, die hem daarmee eeuwig beloont (v 112b).

Het slotvers sluit op verschillende manieren de strofe af. Om te begin-
nen worden de drie laatste verzen omraamd door de contrastparallellie 
tussen ‘niet-zwerven’ (v 110b; zie ook 176a) en ‘op de hielen’ zitten. 
Beide onderlijnen de navolging van de knecht, waardoor hij de ‘spren-
kel’ van de doemenden ontloopt (v 110a). Deze navolging komt voort 
uit het innerlijk – ‘mijn hart’ (v 111b-112a) – en is daarom ook niet 
tijdelijk, maar ‘eeuwig’ (v 11a-112b). De knecht lijkt te willen zeggen 
dat de werkelijkheid van Wezer de kern van zijn persoon heeft geraakt – 
‘mijn hart’ – en wel zo dat er een ‘eeuwige’ verbintenis tot stand kwam, 
ja, zijn leven was nog slechts ‘leven als jouw aanspraak’ (v 107b). Een 
lichte vorm van parallellie is het zich uitstrekken van het hart (v 112a) 
en het aanbieden van de offerande (v 108-109). Sterker is de parallellie 
tussen het ‘lamplicht’ dat de knecht voorgaat op zijn weg (v 105), en 
de ‘hielen’, die hij van dichtbij volgt (v 112). In beide gevallen gaan de 
aanspraak en de kerven van Wezer hem voor.

Het slotvers sluit echter niet alleen af, het ontsluit ook. Die ont-
sluiting wordt zichtbaar, wanneer we de dubbelzinnigheid van ‘op de 
hielen’ overwegen. Enerzijds duidt het op de knecht, die de kerven op 
de hielen zit: hij volgt ze als een licht (v 105), hij bewaakt ze (v 106), 
hij vergeet ze niet (v 109). Zo verstaan is ‘op de hielen’ een inclusio, en 
dus een afsluiting. Anderzijds kan ‘op de hielen’ ook duiden op de po-
sitieve gevolgen die het waken (v 106), niet vergeten (v 109) en maken 
(v 112) hebben voor de knecht: zijn loon volgt hem eeuwig (v 112b). 

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   240 30-05-12   12:24



 strofe 14: noen – vers 105-112 241

De knecht wordt eeuwig op de hielen gezeten door de gevolgen van 
zijn volgzaamheid. Zij laten een onuitwisbaar spoor achter in hem.1

De opbouw van de strofe kan vanuit drie perspectieven worden gele-
zen. We beginnen bij het middendeel: het leren van de schikkingen 
wordt beleefd als het offer van de mond en het gedenken van de wijzing 
als het aanbieden van zichzelf als levende offerande (v 108-109). Dit 
vindt weerklank in de voorgaande verzen: de uiterste deemoed (v 107), 
het doen van een gelofte (v 106) en de lamp in de tempel die het gaan 
bijlicht of oriënteert (v 105). Het resoneert ook in wat volgt: de knecht 
zwerft niet buiten rond, waar de strikken liggen (v 110). Als leviet is 
hij op zijn erf, in zijn eigendom (v 111). De knecht strekt er zijn hart 
uit (v 112).

We kunnen echter, met behoud van deze lezing, ook meer gewicht 
geven aan het wegmotief van het eerste vers. Dan gaan woorden klin-
ken die in het teken staan van de weg: voet, baan, sprenkel, niet zwer-
ven, op de hielen. De knecht belooft zijn weg te zullen gaan in het 
spoor van Wezer: ‘bewaken’ (v 106b) en ‘maken’ (v 112a). Maar dit is 
geen uiterlijke volgzaamheid: het is een toe-eigeningsproces, dat tot in 
‘mijn hart’ gaat en niet aan slijtage onderhevig is (niet-vergeten; eeu-
wig). Geen uiterlijke lamp die kan worden uitgeblazen, geen uiterlijk 
licht dat kan worden gedoofd, leidt de knecht op zijn baan, maar de 
innerlijke leidraad van de ‘aanspraak’ (2x) van Wezer die zich even diep 
in ‘mijn hart’ (2x) vestigt als de ‘blijdschap’ (v 111b). Deze ‘eeuwige’ 
toe-eigening vindt plaats in ‘uiterste gebogenheid’ (v 107a). Hier rijst 
de bede ‘laat mij leven’ (v 107b) op uit de diepte van het hart.

De strofe kan ten slotte gelezen worden vanuit het slotvers, opnieuw 
met behoud van de twee eerdere lezingen. Nu is de kijkrichting: ‘op de 
hielen’ (v 112). Sterk klinkt mee hoe volgzaam de knecht is: hij neigt 
zijn hart (v 112), hij eigent (v 111), hij is blij tot in zijn hart (v 111), hij 
heeft zijn leven veil (v 108-109), hij buigt zich tot het uiterste (v 107), 
hij waakt (v 106) en laat zich leiden (v 105). Daarbij moeten wij steeds 
bedenken dat deze volgzaamheid ‘wélvaart’ is (v 1-2). Het leven is een 
weg door en in het donker, de aanspraak van Wezer is een licht, dat 

1.   Deze interpretatie van het ‘eeuwig loon’ steunt op de zogenaamde Tun-Ergehen-
Zusammenhang die in deze teksten (ps 19,12; 119,33.112; Spr 22,4) aan de orde is. 
Zie H. Zobel, ‘qb, in: TWAT 6 (1989), 342.
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‘symbool is voor het gelukkende leven’.2

Wat de strofe een bijzondere klank geeft, is de lichamelijkheid van 
de knecht: zijn voet (v 105), zijn mond (v 108), zijn palm (v 108), zijn 
ziel (v 109), zijn hart (v 111.112), zijn hielen (v 112). Daarbij komt de 
concretie van zijn uiterste gebogenheid (v 107) en zijn leven (v 107), 
de dreiging van de sprenkel en het zwerven (v 110) en de intimiteit van 
het eigendom (v 111).

De noen-strofe gaat via woordherhalingen verbindingen aan met de 
mem-strofe: ‘aanspraak’ (v 101.105.107), ‘bewaken’ (v 101.106), 
‘schik kingen’ (v 102.106.108), ‘mond’ (v 103.108), ‘leren’ (v 99.108), 
‘kommernissen’ (v 100.104.110), ‘getuigenissen’ (v 99.11), ‘eeuwig’ 
(v 98.111.112), ‘wijzen’ (v 97.102.109), ‘voet’ (v 101.105). In deze 
herhalingen tekent zich een zeker patroon af.

Ten eerste, de noen-strofe haakt aan bij het einde van de vorige stro-
fe, waar het motief van de weg werd omspeeld: de knecht omheint zijn 
‘voet’ (v 101a en 105a) voor ieder kwaad ‘pad’ (v 101a en 104b), om zo 
‘de aanspraak’ van Wezer (v 101b en 105a.107b) te ‘bewaken’ (v 101b 
en 106b). Hiermee staat het motief van de weg, dat vanaf het begin 
psalm 119 tekende, weer in het centrum van onze aandacht. 

Ook het motief van de ‘eeuwige’ verbintenis met Wezer, dat vanaf de 
lamed-strofe zo sterk speelde (v 89.93.98), wordt hernomen (v 111-112). 

Het meest krachtig klinkt het motief van de innerlijke toe-eigening. 
Reeds in de lamed-strofe zei de knecht: ‘Eeuwig vergeet ik jouw kom-
mernissen niet’ (v 93a), want daarin leeft hij (v 93b) en daarin vindt 
hij zijn lust (v 92a). Hij is ‘van’ Wezer, hij hoort Hem toe (v 94a). Deze 
verinnerlijking verdiepte zich in de mem-strofe: de wijzing is ‘mijn ver-
zuchting’ (v 97b), het gebod is ‘eeuwig bij mij’ (v 98). Zo diep zijn de 
getuigenissen hem ‘eigen’ (v 111a) geworden, dat hij bij het besef er-
van niet meer afhankelijk is van rivalen, leraren of tradities (v 98-100). 
De kerven van Wezer staan voor ‘eeuwig’ gegrift in het ‘hart’ van de 
knecht. Dit is het intrinsieke loon, dat hem eeuwig op de hielen zit.

In de noen-strofe klinken twee motieflijnen, die bij elkaar horen: de 
lichamelijkheid (voet, mond, palm, ziel, hart, hielen) en de verinner-

2.  F. Hossfeld & E. Zenger, Psalmen 101-150, Freiburg etc. 2008, 379.
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lijking: ‘Ik eigen jouw getuigenissen eeuwig’ (v 111a). De toe-eigening 
van de kernwoorden en de daarin uitgedrukte betrekking is een om-
vormingsproces, dat heel de lichamelijkheid van de knecht en heel zijn 
affectiviteit betreft. Wat betreft zijn lichamelijkheid: wij zagen reeds 
dat deze door heel de psalm heen speelt, toen wij de gestalte van de 
knecht beschreven (deel 1,5). Onmiddellijk met zijn lichamelijkheid is 
zijn affectieve gestalte verbonden. Ook deze motieflijn loopt door heel 
de psalm. Zij komt tot uiting in werkwoorden als: koesteren (v 11), 
zich behagen (v 35), zich verblijden (v 14.11.162), zich verheugen 
(v 28), troost (v 50.52.76.82), behoeven (v 20.40.131), zich scha-
men (v 6.31.46.80.116), zuchten (v 15.23.78 enz.), zich verlustigen 
(v 16.24.27 enz.) en vooral zich verknochten (v 47.48.97 tot en met 
3x in strofe 21). Deze positieve gestemdheid wordt gespiegeld door 
sterk negatieve gevoelens: walgen (v 158), gruwen (v 163) en schuwen 
(v 104.113.128.163).

Het is van belang deze affectieve lichamelijkheid van de knecht 
steeds in samenhang te zien met het omvormingsproces dat de psalm 
beoogt: het innerlijk meebewegen met de weg van Wezer, niet slechts 
cognitief, maar met heel de ziel, heel het hart, heel het verstand en tot 
het uiterste.
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Strofe 15

samek – vers 113-120

De strofe plaatst de doemenden voorop: ‘Spalkers’. Dat is uitzonderlijk. 
Alleen de voorlaatste strofe gunt hun zo’n prominente plaats: ‘Vorsten 
vervolgen mij’ (v 161). ‘Spalkers’ zijn lieden die tweespalt en verdeeld-
heid zaaien. Zij zorgen ervoor dat Israël op twee benen hinkt en in een 
spagaat terecht komt (1 Kon 18,21). Zij breken de ‘gave’ toewijding 
aan Wezer en drijven het volk uiteen. Van deze splijtzwammen distanti-
eert de knecht zich, hij ‘schuwt’ ze (v 113a). Hij maakt de omgekeerde 
beweging: hij wendt zich de wijzing van Wezer toe: hij verknocht zich 
ermee, is er intiem mee verbonden (v 113b). 

Vanuit deze intieme verbondenheid vertrouwt de knecht zich toe 
aan de bescherming van Wezer: ‘Mijn verberging en mijn schild ben 
Jij’ (v 114a). In het verborgene van deze bescherming bidt hij om de 
aanspraak, zoals hij erom bad toen hij ‘ten einde’ was: ‘Jouw aanspraak 
wacht ik’ (v 114; zie v 81). We moeten hierbij steeds bedenken dat 
‘wachten’ op zich reeds betekent: alles uit handen hebben gegeven, geen 
enkel houvast meer hebben – alleen nog wachten (v 114b). 

Nu wendt hij zich rechtstreeks tot de spalkers: ‘Wijk van mij, 
kwaadaardigen’ (v 115a). Tegenover hun verwaarlozing van de wijzing 
stelt de knecht zijn behoedzame waken: ‘Ik behoed de geboden van 
mijn Machtige’ (v 115b). Dit is het enige vers waar niet ‘Wezer’, maar 
‘mijn Machtige’ als Godsnaam wordt gebruikt. Bovendien wordt de 
gebedsvorm losgelaten, nu de psalmist de kwaadaardigen onmiddel-
lijk aanspreekt. ‘Mijn Machtige’ werkt – na ‘mijn verberging en mijn 
schild’ – als een climax. ‘Mijn Machtige’ is de God van mijn geboorte, 
die mij gevormd heeft in de schoot van mijn moeder (ps 139,13-14; 
zie ps 22,10-11; 71,5-6), die mij omgeeft met weerbaarheid als met een 
‘schild’ (ps 3,4), die mij beschermt tegen kwade machten (ps 91,2) en 
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mij begeleidt, waar ik ook ga (ps 139,5-10).1 
De beden van de twee middenverzen sluiten bij ‘mijn Machtige’ aan: 

‘Steun mij als jouw zegging, en ik leef … Schraag mij, en ik ben vrij’ 
(v 116a.117a). Het is immers ‘mijn Machtige’, die mij draagt vanaf de 
moederschoot, mij weerbaar maakt, mij helpt, mij staande houdt.

Jij bent mijn veiligheid vanaf mijn jeugd,
op Jou steun ik vanaf de schoot,
vanaf de schoot van mijn moeder
ben Jij mijn helper (ps 71,5-6).

Vooral in tijden van nood, wanneer afbrekende krachten mijn leven 
ondermijnen, is ‘mijn Machtige’ mijn steun en toeverlaat: ‘Mijn hulp 
en mijn ontsnapping ben Jij, mijn Machtige, blijf niet ver weg’ (ps 40, 
18). Zo bidt de knecht dat hij niet beschaamd zal staan en zijn hoop 
niet vergeefs zal zijn (v 116). Zijn hoop is dat de Machtige in hem zijn 
‘zegging’ zal herkennen (v 116a). Hij ziet er immers behoedzaam op 
toe dat de door Wezer omgrensde ruimte wordt geëerbiedigd. De door 
Wezer ingegrifte kerven dienen gerespecteerd te worden.

Het woord ‘kerven’ wordt onmiddellijk, reeds het volgende halfvers, 
herhaald: ‘Jij smaadt alwie ronddolen uit jouw kerven’ (v 118a). Wezer 
verwerpt allen die buiten de door Hem omgrensde leefruimte rond-
zwerven. Hun leven is getekend door bedrog en veinzerij (v 118b).

Zij zijn als het zilverschuim dat bij het smeltproces komt bovendrij-
ven: als onbruikbaar afval wordt het afgeschept en weggeworpen; zo 
doet Wezer alle doemenden in het land ophouden (v 119a). De knecht 
ziet het al gebeuren. Hij weet dat ook hemzelf dit lot zal treffen, wan-
neer hij ‘doemt’, het leven verstikt. Dit is de reden waarom hij zich 
intiem verbonden heeft met Wezer en met de manieren waarop Hij 
getuigenis aflegt van zijn bewarende kracht (v 119b). Deze bewarende 
kracht openbaart zich ten opzichte van de doemenden, doordat het 
kwaad dat zij bedreven, terugslaat op zichzelf. Dit is de eigenlijke bete-
kenis van ‘smaden’ (v 118a) en ‘schorsen’ (v 119a): het kwaad verwerpt 
zichzelf, het bewerkt zijn eigen einde. 

De knecht is zo onder de indruk van deze zelfafbraak, waarin Wezer 

1.   Voor een uitgebreide documentatie zie K. Waaijman, Mijn Machtige – de God 
van Abraham en Sara, in: Speling 38 (1986) nr. 3, 78-91.
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zich openbaart, dat hij er kippenvel van krijgt (zie Job 4,15) en erdoor 
wordt geraakt tot in zijn vergankelijke bestaan zelf: ‘Van jouw beving 
rilt mijn vlees’ (v 120a). Huiveringwekkend is het kwaad, huivering-
wekkend is de zelfvernietiging van het kwaad, huiveringwekkend is de 
wijze waarop Wezer zichzelf hierin doet gelden. Voorgoed is het ont-
zag in de knecht gewekt voor de bewarende schikkingen van Wezer 
(v 120b).

Het slotvers sluit de samek-strofe af, in zoverre de ‘beving’ die van We-
zer uitgaat en de knecht onmiddellijk raakt – hij krijgt er kippenvel 
van – de werking van Wezer treffend samenvat. Enerzijds is de knecht 
er immers getuige van hoe Wezer het kwaadaardig doemen terugbuigt 
op zichzelf (smaden; schorsen). Hij beeft ervan en trilt in zijn grond-
vesten. Anderzijds voelt de knecht even onmiddellijk de wijzing van 
Wezer (verknochtheid), die voor hem ‘mijn verberging en mijn schild’ 
(v 114) is, ja, die zich openbaart als ‘mijn Machtige’ die mij ‘steunt’ en 
‘schraagt’, die ‘mijn hoop’ is, ‘mijn leven’ en ‘mijn bevrijding’ (v 116-
117). Oog in oog met het kwaad dringt deze ‘verknochtheid’ (v 113-
119; inclusio) nog dieper tot hem door: heel zijn bestaan beeft ervan, 
het rilt en huivert voor Wezer en zijn bewarende schikkingen. Zo 
vormt het slotvers de samenvatting van één beving die naar twee kan-
ten werkt: naar het kwaad dat ontmaskerd wordt naar de verknocht-
heid met Wezer die beschermend werkt. Er gebeurt iets dat het bestaan 
zelf van de knecht – ‘mijn vlees’ (v 120a) – raakt. Daarom is het niet 
vreemd dat in deze strofe Wezer ‘mijn Machtige’ wordt genoemd, dat 
wil zeggen: de God van mijn geboorte, mijn verberging en mijn schild, 
mijn steun en mijn schraag, mijn hoop en mijn bevrijding.

De afsluiting is echter tegelijkertijd een ontsluiting. Dat komt door 
het B-kolon, die niet alleen een climax vormt met het A-kolon (beven, 
rillen, schromen), maar er ook een onverwachte wending aan geeft. 
De beving die van Wezer uitgaat, doet de knecht onontkoombaar ril-
len en huiveren. Deze rilling verdwijnt echter niet zoals kippenvel, zij 
vormt het begin van de geestelijke weg: de ‘schroom’ die het begin en 
het beginsel is van de wijsheid (ps 111,10) en van het bewarende leven 
(ps 112,1). De schroom kent de huiver en de rilling. Maar zij blijft daar 
niet in steken. Zij ontbloeit als een kenorgaan: eerbied, ontzag, respect. 
De schroom schouwt verwonderd hoe Wezer alles schikt, speciaal in 
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de concrete praktijk van het leven, waar doemen en bewaren dikwijls 
onontwarbaar verstrengeld zijn.2

In de samek-strofe zijn drie structuurlagen met elkaar vervlochten. 
De eerste structuurlaag wordt meteen zichtbaar in het eerste woord: 
‘spalkers’. Heel de strofe wordt door hun splijtende aanwezigheid ge-
tekend. Zevenmaal komen we een term tegen die hun gedrag typeert: 
spalkers, kwaden, dolen, bedrog, geveins, schuimsel, doemenden. Hun 
splijtende werking wordt beantwoord met een evenredige distantiëring, 
met een flinke dosis heftigheid: schuwen, wijken, beschamen, smaden, 
schorsen. Tegenover deze dubbele scheiding staat een dubbele binding. 
De knecht ‘verknocht zich’ met de wijzing en de getuigenissen van We-
zer (v 113.119). Deze verknochtheid omraamt de eerste zeven verzen. 
Deze binding wordt ondersteund door ‘mijn Machtige’, die de knecht 
‘steunt’ en ‘schraagt’ (v 116a.117a), wat het midden vormt van het 
zevental. ‘Mijn Machtige’ duidt op een binding die het leven van de 
knecht draagt en reikt tot voor de geboorte (zie ps 139). ‘Mijn Mach-
tige’ klinkt niet alleen door in ‘Steun mij’ en ‘Schraag mij’, maar ook in 
‘mijn verberging’, ‘mijn schild’, ‘mijn hoop’ en ‘mijn vlees’. De schei-
ding (de doemenden worden geconfronteerd met hun spalken) en de 
verbinding (de knecht ondervindt Wezer als zijn geboortehulp) worden 
ondervonden als ‘beving’ die uitgaat van Wezer en onmiddellijk in-
werkt op de knecht. Dit is de derde structuurlaag die de strofe als een 
huiver doortrekt, maar innerlijk omgevormd wordt tot ‘schroom’. Deze 
schroom is de kenvorm van het orgaan waarmee de ‘schikkingen’ van 
Wezer in hun bewarend vermogen worden geschouwd. 

De samek-strofe wordt door opmerkelijk weinig woordherhalin-
gen verbonden met de noen-strofe: ‘wijzing’ (v 109.113), ‘aanspraak’ 
(v 105.107.114), ‘leven’ (v 107.116), ‘kerven’ (v 112.117.118), ‘doe-
menden’ (v 110.119), ‘getuigenissen’ (v 111.119), ‘schikkingen’ (v 106. 
108.120). Wanneer we hier de kernwoorden van aftrekken, dan blijven 
twee woorden over, die aan elkaar gewaagd zijn: doemen en leven. Het 
lijkt alsof de samek-strofe zichzelf ‘spalkt’ van de voorgaande strofe. De 
confrontatie met het kwaad en de ontmaskering ervan markeren de 

2.   Zie hiervoor ‘Het mysterie van het kwaad’ in: K. Waaijman, Mystiek in de psalmen, 
Baarn-Gent 2004, 101-111.
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eigenheid van de samek-strofe. Toch isoleren deze haar niet. Het kwaad 
in zijn vele gestalten speelde immers voortdurend een rol, vanaf het 
begin: valsheid (v 3), misdoen (v 11), ziedenden, vervloekten die dolen 
(v 21), hoon en verguizing (v 22), bedrog (v 29), afknijping (v 36), 
waan (v 37), hoon (v 39.42), ziedenden dollen (v 51) enzovoort, tot 
en met de sprenkels van de doemenden (v 110). De samek-strofe voegt 
aan dit arsenaal een accumulatie van kwaadaardigheden toe, zeven in 
aantal.

Toch zijn het vooral de ontmaskering van het kwaad door Wezer 
en de huiver die dit teweeg brengt in de knecht, die de samek-strofe 
markeren. Zij slaan een diepe bron in de knecht van blijvende schroom 
voor de bewarende schikkingen van Wezer, die het bestaan als zodanig 
raken. Hiermee is het bewustwordingsproces ten aanzien van de voor-
gaande strofen op een fundamenteel niveau gekomen: de diepe huiver 
voor de scheppende hand van Wezer, met wie ik verknocht ben (2x), 
en voor zijn bewarende kracht die zich openbaart in de ontmaskering 
van het kwaad (v 118-119). 
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Strofe 16

‘ajin – vers 121-128

De knecht getuigt van zichzelf dat hij geprobeerd heeft mensen en din-
gen zo op elkaar te betrekken, dat zij tot de waarheid van hun wezen 
konden komen (v 121a). Dit deed hij niet incidenteel, maar hij re-
kende het, als was hij een koning, tot zijn kerntaak en deed het gestaag. 
Het was zijn levenspraktijk, hij ‘maakte’ het, als een ambachtsman. Dit 
rechtvaardig beleid gebruikt hij als pleitgrond om bij zijn Meester te 
vragen ook zelf koninklijk te handelen: ‘Laat mij niet terecht komen in 
de machinerie van het onrecht, de onaantastbare rust van lieden die mij 
berooien en afpersen’ (v 121b). 

Niet de rust van hun gewetenloze uitbuiting moge het einde van 
zijn bewegingen markeren, maar de bescherming van Wezer, die borg 
staat voor zijn knecht: ‘Sta borg voor jouw knecht, dat zij die ziedend 
tegen mij tekeer gaan en mij berooien, niet het laatste woord hebben. 
Wend het kwaad van mij af en keer mijn ellende ten goede’ (v 122). 
In dit vers ontbreekt een van de kernwoorden, waardoor ‘jouw knecht’ 
de functie van het kernwoord lijkt over te nemen, wat aan de bede 
een dramatische ondertoon geeft: Wezer moge ‘jouw knecht’ die ‘jouw 
aanspraak’ zo diep heeft toegeëigend, dat hij er de belichaming van is 
(zie v 111), met zijn persoon zelf omringen en beschermen (v 114). De 
knecht vertrouwt zichzelf, als was hij de eigenste aanspraak van Wezer, 
onvoorwaardelijk toe aan Hem: ‘Mijn ogen zijn ten einde om jouw 
bevrijding, om de zegging van jouw bewaring’ (v 123). Met woorden 
die herinneren aan het begin van de kaf-strofe (mijn ogen; ten einde 
zijn; jouw bevrijding; zegging; zie v 81-82), geeft de knecht alles wat hij 
vermag, ook zijn verlangend uitzien zelf, uit handen aan Wezer.

De knecht is aan het einde van zijn krachten. Hij is alleen nog 
uitzien, uitzien naar de gunst van zijn Meester: ‘Maak het met jouw 
knecht als jouw gunst’ (v 124a). De knecht ziet uit naar de gunnende 
goedheid van Wezer, die hij op geen enkele manier bewerken of ‘ma-
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ken’ kan. Het is pure gunst. Er zijn vele gunsten waarom de knecht 
smeekt (borg, bevrijding, bewaring), maar de grootste gunst die zijn 
Meester hem schenken kan, is inzicht in de door Wezer omgrensde 
speelruimte: ‘Leer mij jouw kerven’ (v 124).

Om deze bede kracht bij te zetten wijst hij op zijn knechtschap – 
‘Jouw knecht ben ik’ – om er onmiddellijk aan toe te voegen wat hij 
van zijn Meester als leraar verwacht: ‘Leer mij wat het wil zeggen dat Jij 
mij maakt en ieder ogenblik jouw gunnende goedheid ingrift in mijn 
bestaan. Leer mij beseffen dat ik jouw knecht ben, gevormd door jouw 
meesterhand. Breng mij bij dat ongelooflijk gevoelige punt, waar ik 
ervaar hoe Jij in mijn leven getuigenis aflegt van jezelf ’ (v 125). 

Voor de derde keer neemt de knecht het woord ‘maken’ in de mond, 
maar nu is Wezer eenduidig het subject: ‘Tijd om het te maken voor 
Wezer’ (v 126a). Dit halfvers doet zich voor als een proclamatie met 
een profetische allure: ‘De tijd is aangebroken voor Wezer dat Hij gaat 
handelen, dat Hij het gaat maken.’ In het licht van de voorgaande ver-
zen spelen hier verschillende betekenissen door elkaar. Een eerste be-
tekenislaag: ‘Nu gaat het gebeuren. Het gericht wordt voltrokken aan 
de ziedenden.’ Dit sluit aan op wat volgt: ‘Ze vergruizen jouw wijzing’ 
(v 126), een hemeltergende toestand. Een tweede betekenislaag: ‘Het is 
de hoogste tijd dat Wezer borg staat voor zijn knecht en het onheil dat 
hem treft, ten goede keert’ (zie v 122-123). Een derde betekenislaag: 
‘Het moment moge aanbreken dat Wezer zelf ons bewustmaakt van 
zijn gunnende goedheid, dat hij zijn genade eigenhandig inkerft in ons 
bewustzijn, zodat wij gaan leren, merken en voelen’ (v 124-125). De 
hoofdbetekenis lijkt mij de tweede en derde betekenislaag te zijn: het 
‘maken’ van Wezer als bevrijdend bewaren en tot besef brengen. Daar-
bij is de knecht passief. Maar tegelijk is hij actief, als wij de beginzin 
anders lezen: ‘Het is de hoogste tijd dat wij het maken voor Wezer’ (zie 
v 121). Hoe het ook zij, voor de knecht is het ‘maken’ van Wezer de re-
den zich volkomen te wijden aan het gaan van de weg die Wezer wijst. 

De twee redengevende verzen waarmee de strofe eindigt, hebben 
niet alleen betrekking op het voorgaande vers, maar steunen op de hele 
strofe. De eerste conclusie, die de knecht op grond van zijn trouw, zijn 
hoop en zijn getuigenis trekt, is deze: ‘Daarom ben ik zo diep verbonden 
met de liefde die Wezer geboden heeft, dat het kostbaarste goud en de 
gedegenste metalen hun aantrekkingskracht verloren hebben’ (v 127). 
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De tweede redengevende zin bouwt op de eerste voort, maar steunt 
tegelijk op het geheel van de strofe. De knecht concludeert: ‘Daarom 
doe ik alles waar Wezer zich om bekommert in alle opzichten recht en 
alle bedrieglijke paden verafschuw ik’ (v 128). Opvallend is de drievou-
dige herhaling van ‘alle’ in één vers. Het drukt de volkomen toewijding 
van de knecht uit.

Het slotvers vormt, samen met het zevende vers, een afsluiting van de 
‘ajin-strofe: ‘Daarom … Daarom …’ (v 127-128). Deze afsluiting is 
concluderend van aard. De eerste conclusie is een keuze tussen twee 
goede zaken: de knecht stelt zijn verknochtheid met de geboden van 
Wezer boven rijkdom en bezit. De grond van deze keuze: een rechtvaar-
dig leven (v 121), geborgenheid (v 122), bevrijding (v 124) en opmerk-
zame fijngevoeligheid (v 125) kunnen niet worden vergeleken met het 
kostbaarste goud. De tweede conclusie radicaliseert deze keuze: de ver-
knochtheid met de geboden van Wezer nodigt uit mee te geven met alle 
wijzen waarop Wezer zich om alles bekommert, of wat hetzelfde is: zij 
nodigt uit alle paden van bedrog te schuwen. Ook deze conclusie, die 
de eerste intensiveert en overtreft, heeft zijn fundament in het geheel 
van de strofe: in de gunnende liefde van Wezer (v 124a), die overvloeit 
van bewaring (v 121a.123b), goedheid (v 122a), bevrijding (v 123a) en 
wijsheid (v 124b-125).

Uit deze gunnende liefde vloeit onmiddellijk het ontsluitende karak-
ter van het slotvers voort. De herhaling van ‘alle’ doet hier zijn werk. 
Zou de strofe eindigen met de verknochtheid met Wezer, die rijkdom 
en bezit te boven gaat, dan zou dat reeds een keuze zijn die letterlijk 
alles overtreft. Maar het achtste vers lijkt hier nog overheen te willen 
gaan. De knecht geeft niet alleen onmiddellijk mee met de bewarende 
schikking van Wezer (v 121a.123b) – want dat is de betekenis van 
‘rechten’1 – maar hij doet dat in alles: hij geeft onmiddellijk mee met 
álle wegen waarlangs Wezer zich bekommert om álles, en verwijdert 
zich bij gevolg van álle wegen die het bedrog gaat. Dit drievoudige 
‘alle’ is buitengewoon redundant en sluit daarmee onmiddellijk aan op 
de ‘gunst’ waarom de knecht, op grond van zijn knechtschap, smeekt 
(v 124). Het slotvers ontsluit hiermee een universele ‘bewaring’ (v 121. 

1.   Bijvoorbeeld, wanneer water rechtstreeks naar zijn doel wordt geleid (2 Kron 
32,30) of  een weg wordt geëffend (Jes 40,3).
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124), die zich om alles en allen bekommert waarom Wezer zich bekom-
mert, en alles schuwt wat Wezer schuwt.

In de ‘ajin-strofe komen drie woorden driemaal terug: ‘maken’ (v 121. 
124.126), ‘knecht’ (v 122.124.125) en ‘alle’ (v 128). Deze herhalingen 
markeren de structuurlagen, die samen het vlechtwerk van de strofe 
vormen.

Het eerste woord van de strofe is ‘maken’. De knecht getuigt van 
zichzelf dat hij werk maakt van schikken en bewaren. Ja, het is zijn 
levenswerk. Hier is de knecht het subject: ‘Ik maak’ (v 121a). Maar 
halverwege en in het besef aan het einde van zijn krachten te zijn, is ‘Ik 
maak’ veranderd in een bede: ‘Maak het met jouw knecht ten goede’ 
(v 124a). Ten slotte is Wezer het subject: ‘Tijd om het te maken voor 
Wezer’ (v 126a). We zien hier een verschuiving in het handelend sub-
ject van ‘maken’, die kenmerkend is voor de strofe. Enerzijds presen-
teert de knecht zich als een doener: ‘Ik maak … Ik verknocht mij … Ik 
recht …’ (v 121.127.128). Anderzijds zijn er de beden: ‘Laat mij niet 
rusten … Borg jouw knecht … Maak het met jouw knecht … Leer 
mij … Laat mij merken …’ (v 121.122.124.125). De knecht beseft 
‘aan het einde te zijn’. Dat maakt de weg vrij voor de gunst van Wezer 
(v 124), want het is de hoogste tijd dat Wezer het ‘maakt’ (v 126).

Wat er gebeurt met het ‘maken’, gebeurt ook met ‘de knecht’. In het 
begin hoopt de knecht dat Wezer borg staat voor hem, dat hij bescher-
ming ontvangt, dat Wezer het voor hem maakt (v 122a). Maar daarna 
vraagt hij om meer: dat hij aan alles wat er met hem gebeurt moge 
leren, merken en voelen. Dit besef maakt hem op een dieper niveau 
tot knecht. Alles wat Wezer doet met zijn knecht moge hij voortaan 
verstaan ‘als’ gunst (v 124a). Nu pas kan hij echt zeggen: ‘Jouw knecht 
ben ik’ (v 125a). Van nu af betekent ‘Jouw knecht’ nog slechts: ‘knecht 
van Jou uit’. Daarom missen wij in vers 122 het kernwoord niet: ‘jouw 
knecht’ neemt deze rol over. Knecht zijn betekent: onmiddellijk mee-
geven met alle wijzen waarop Wezer zich bekommert om alles (v 128a).

Hiermee zijn we bij het derde sleutelwoord: ‘alle’. Ofschoon met 
dit woord de superlatief van het zevende vers wordt overtroffen, is de 
universele reikwijdte van ‘alle’ geen vrijblijvend slotakkoord. Want ‘alle 
bekommernissen om alles’ is hecht verankerd in de gunnende liefde 
van Wezer, die gestalte aanneemt in zijn knecht (v 124a). Hiermee is 
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een bewustwordingsproces in werking gezet (leren, merken, voelen), 
dat onmogelijk ergens halverwege kan stoppen. ‘Gunst’ ziet innerlijk 
uit naar ‘alle kommernissen om alles’ en verwijdert zich dienovereen-
komstig met omgekeerd evenredige kracht van ‘alle’ kwaad.

De ‘ajin-strofe is via woordrepetities verbonden met de samek-strofe: 
‘schikking’ (v 120.121); ‘bevrijding’ (v 117.123), ‘zegging’ (v 116.123), 
‘kerven’ (v 117.118.124), ‘getuigenissen’ (v 119.125), ‘wijzing’ (v 113. 
126), ‘zich verknochten’ (v 113.119.127), ‘geboden’ (v 115.127), ‘daar-
om’ (v 119.127.128), ‘bedrog’ (v 118.128), ‘schuwen’ (v 113.128). De 
herhalingen maken enkele verbindingslijnen zichtbaar.

Daar is allereerst de tegenstelling zich verknochten – schuwen 
(v 113.119.127.128), waarbij de verknochtheid in beide strofen op 
de voorlaatste positie staat. Bovendien voert het duo zich verknochten 
– schuwen de samek-strofe aan (v 113) en sluit het de ‘ajin-strofe af. 
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat ditzelfde duo de mem-strofe 
omraamde (v 97 en v 104). Blijkbaar is er sprake van een proces van 
onderscheiding. We zien een voortgaande bewustwording, die vanaf 
de lamed-strofe steeds sterker naar voren kwam en die zich naar twee 
kanten verdiepte: een steeds diepere toe-eigening van de wereld van 
Wezer (v 111) door een toegewijd ‘maken’ (v 112) van de knecht; en 
een steeds dieper gevoelde huiver voor het kwaad (v 120).

De tegenstelling zich verknochten – schuwen is concreet gesitueerd 
in de dreiging van de doemenden, die de armen ‘berooien’ (v 121.122), 
‘ziedend’ te keer gaan (v 122), de wijzing ‘vergruizen’ (v 126) en leven 
van ‘bedrog’ (v 118.128). Hiertegenover bidt de knecht, op grond van 
zijn knechtschap, om borg en bevrijding (v 114.116.117.122.123) en 
om bewarende schikking (v 121.123). De strofe laat daarbij een over-
gang zien: van de ‘schikking en bewaring’ die ik ‘maak’ (v 121), naar 
‘jouw bevrijding’ en ‘jouw bewaring’, die het ‘einde’ betekenen van 
alwat ik kan (v 123). Deze overgang wordt voltrokken door de knecht 
in die tedere bede: ‘Borg jouw knecht ten goede’ (v 122a) en die vol-
komen zelfovergave: ‘Mijn ogen zijn ten einde om jouw … om jouw 
…’ (v 123).

De strofe laat zich ook lezen vanuit het einde: de twee daarom-ver-
zen. Het is alsof psalm 119 na de lamed-strofe aandacht krijgt voor het 
redengevende. De mem-strofe eindigde, net als de ‘ajin-strofe met de 
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conclusie: ‘Daarom schuw ik alle pad van bedrog’ (v 104 en 128). Het 
zevende vers van de samek-strofe concludeert, net als het zevende vers 
van de ‘ajin-strofe: ‘Daarom verknocht ik mij met jouw getuigenis-
sen / geboden’ (v 119 en 127). Straks zullen we in het eerste vers van 
de pe-strofe lezen: ‘Daarom behoedt mijn ziel ze (jouw getuigenissen)’ 
(v 129). Deze redengevende wendingen sporen met het reflectieve ka-
rakter dat psalm 119, vooral in de slotverzen van de strofen, kenmerkt.
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Strofe 17

pe – vers 129-136

‘Zonderbaar’ betekent vreemd, niet in te passen in de ons bekende 
patronen en denkkaders; het is ‘anders’ en daarom niet te vatten (zie 
v 18.27); het wekt verwondering en huiver, juist daardoor blijft het 
trekken en boeien als een geheim.1 De wijze waarop Wezer getuigenis 
aflegt van zichzelf, is zo’n geheim (v 129a). Mijn ziel kan er zich slechts 
voor openstellen, zich erdoor laten raken en het behoeden (v 129b). Ze 
heeft geen andere mogelijkheid. Dit is dan ook de reden – ‘daarom’ – 
dat zij dit geheim behoedzaam koestert. 

Wanneer we de aanspraken van Wezer vergelijken met een tent, 
waarin de knecht woont, dan valt het licht door de ‘opening’ (vgl Richt 
4,20; Gen 19,11; 1 Kon 19,13) naar binnen (v 130a). Leerlingen die 
nog te bekoren zijn door dit licht, zullen erdoor worden geraakt, ze 
zullen het merken (v 130b).

De leergierige leerling gaat over in het beeld van het vogeljong, dat 
vanuit het nest zijn bekje openspert, schreeuwend om het voedsel dat 
de ouders brengen. Heftig bewegend strekt het zich uit, driftig sparte-
lend van verlangen naar voedsel (v 131). De opening van de tent rijmt 
met de opengesperde mond van het vogeljong. 

Wat de opengesperde mond en het heftige verlangen woordeloos 
uitschreeuwen, volgt onmiddellijk: ‘Gelaat je naar mij en wees mij ge-
nadig; laat dit het deel zijn dat Jij beschikt voor hen die jouw naam lief-
hebben’ (v 132). ‘Zich gelaten’ is letterlijk: voor-geven, voor-wenden, 
zich toe-wenden. De knecht smeekt Wezer om de genade dat Hij zich 
toewendt naar hem, als licht, als leven en als voedsel.

Deze zelfgave van Wezer moge zich in het leven van de knecht 
openbaren: ‘Vestig mijn stappen in wat Jij zegt, en richt ze op wat Jij 
wilt … En ik waak behoedzaam over alles waar Jij je om bekommert’ 

1.  J. Conrad, pala’, in: TWAT 6 (1989), 570-571 en 576.
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(v 133a.134b). Zo zal de zelfgave van Wezer ervoor zorgen dat geen 
enkele zwelligheid zich meester maakt van de knecht en dat hij blij-
vend bevrijd zal zijn van de uitbuiting door mensen (v 133b.134a). De 
schenking van licht, leven en voedsel heeft dus een dubbele uitwerking: 
de knecht is gevestigd in de weg die Wezer wijst en behoedt die zorg-
vuldig; als vanzelf ontkomt hij daardoor aan de greep van het kwaad, 
hoezeer dat ook probeert hem te overmeesteren.

De knecht smeekt om het ‘licht’ van het ‘gelaat’, twee motieven die 
eerder reeds speelden. Het ‘lichten’ van het gelaat, werd reeds voorbe-
reid in de opening die ‘verlicht’ (v 130). Om het ‘zich gelaten’ werd 
gesmeekt in vers 132. In de Schrift lezen we vaker over ‘het lichten 
van het gelaat van Wezer’. Maar dan gaat het steeds om het lichten 
van het gelaat over of naar of met iemand (zie Num 6,25; Dan 9,17; 
ps 4,7; 31,17; 67,2; 80,4.20). Alleen in vers 135 staat: ‘Laat jouw gelaat 
lichten in jouw knecht’ (v 135a). De knecht bidt dat Wezer lichtend 
in hem aanwezig moge zijn: zo’n diepe geraaktheid door het gelaat van 
Wezer dat dit gelaat als een licht in hem gaat stralen (v 135a). Hiermee 
woont het licht, dat door de tentopening naar binnenviel, in de bin-
nenruimte van de ziel (v 129-130). De knecht bidt dat dit licht hem 
zal leren van binnenuit de grenzen in acht te nemen, waarin Wezer zijn 
levenschenkende ruimte ontplooit (v 135b). Hiermee gaat de bede van 
de leergierige leerling in vervulling: ‘Laat verlokbaren merken’ (v 130a). 

De strofe neemt in het slotvers een onverwachte wending: in plaats 
van het licht dat opstraalt, horen we nu van het water dat neerdaalt; de 
ogen die het licht schouwden, vervloeien nu in tranen; de ‘kerven’ van 
Wezer zijn ‘gleuven’ van verdriet geworden. Waarom? De reden is: ‘Daar 
zij jouw wijzing niet bewaken’ (v 136b). Maar wie zijn die ‘ze’? Zijn het 
de doemenden? In deze strofe komen ze niet in het meervoud voor, wel 
in het enkelvoud: ‘de aardeling’ (v 134). Of zijn het de ogen? De ‘ogen’ 
worden immers voortdurend verleid tot ‘het zien van waan’ (v 37). Of 
zijn het ‘verlokbaren’, die bij uitstek verleidbaar zijn? Misschien komen 
zelfs ‘wie zich verknochten met jouw naam’ (v 132) in aanmerking. Want 
net als de knecht kunnen ook zij dolen en zwerven. Wij vermoeden, 
dat deze veelzinnigheid bedoeld is. Maar hoe dan ook en wie ook maar 
bedoeld zijn, de knecht smelt weg van verdriet, zijn ogen vervloeien in 
tranen, zij dalen neer in watergleuven. Hij is vervuld van diepe deernis, 
wanneer hij ziet dat de wijzing van Wezer niet wordt nageleefd (v 136).
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Het slotvers sluit de strofe af, maar contrasteert er ook mee, wat verras-
sende perspectieven opent. Drie motieven uit de strofe worden in het 
slotvers bij wijze van inclusie hernomen. Ten eerste het motief van de 
behoedzame waakzaamheid: ‘behoeden’ (v 129) en ‘bewaken’(v 136). 
Dit motief wordt ondersteund door ‘verlichten’ (v 130; zie v 135), 
‘merken’ (v 130), ‘bewaken’ (v 134) en ‘leren’ (v 135). Ten tweede het 
motief van het ‘licht’ (v 130.135) en de ‘ogen’ (v 136). Ten derde het 
redengevende motief: ‘daarom … daar …’ (v 129.136).

Aan deze motieven wordt echter steeds een wending gegeven. De 
knecht ‘behoedt’ de getuigenissen en ‘bewaakt’ de kommernissen, 
maar dit contrasteert met de doemenden: ‘zij bewaken de wijzing’ niet. 
Het ‘licht’ dat de tent binnenvalt (v 130) om van binnenuit de knecht 
te ‘verlichten’ (v 135), contrasteert met het wegvloeien van de ‘ogen’ 
(v 136) in de diepte van de duisternis. Wezer getuigt van zichzelf in 
zijn ondoorgrondelijkheid; daarom gaat de knecht behoedzaam om 
met deze andersheid. Daartegenover vervloeit het levenslicht van de 
knecht, daar men niet waakzaam omgaat met de wijzing van Wezer.

Het slotvers sluit dus af, maar ontsluit tegelijk. Misschien gebeurt 
dat nog het meest in de meerzinnigheid van ‘ze’ die de wijzing niet 
behoeden. Zijn dat mijn ogen? De beschroomden? De verlokbaren? De 
berooiers? Allemaal samen? Hoe inclusiever we op dit punt kijken, hoe 
dieper we de oorzaak (het redengevende ‘daar’) doorzien. Onze ogen 
worden vochtig. Het verdriet komt los. Een stroom van tranen gaat 
vloeien. Onze ogen vervloeien. We kunnen niet meer zien. Oordelen 
is niet meer mogelijk. We zitten samen in ballingschap, in het diep-
ste duister, omdat onze ogen in watergleuven neerdalen (Jer 13,16-17; 
Klgl 1,16; 3,48).

De pe-strofe ontvouwt vier motieflijnen, die samen een weefsel vormen 
met een eigen kleur: de twee redengevende zinnen (v 129 en 136), de 
metaforiek van het licht (v 130 en 135) en de sfeer van gebed en ver-
driet (v 131-136).

De eerste redengevende zin is het openingsvers. Dit vers zet, zoals 
zo dikwijls, de toon: ‘Zonderheden jouw getuigenissen’ (v 129). Met 
deze ‘zonderheden’ worden in het bijzonder de ondoorgrondelijke da-
den van Wezer bedoeld, die Hij verrichtte bij de uittocht (vgl Ex 15,11; 
ps 77,15; 78,12) en in de woestijn: het licht in de nacht, het kwartel-
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wonder, de toezegging van genade, de loskoop en de toewending van 
het gelaat.2 Op de achtergrond horen we de zegen van Aäron: ‘Wezer 
zegene jou en bewake jou; Wezer doe lichten zijn gelaat naar jou toe 
en begenadige jou; Wezer heffe zijn gelaat naar jou toe en legge op jou 
vernoegen’ (Num 6,24-26). Deze ‘zonderheden’ zijn de reden waarom 
de knecht ze van harte behoedt.

De tweede redengevende zin is het slotvers, dat verwoordt waarom 
de ogen van de knecht in watergleuven neerdalen: ‘daar ze jouw wijzing 
niet bewaken’ (v 136). Het vervloeien van de ogen roept de balling-
schap op: de knecht weent in het diepste duister (vgl Jer 13,16-17; 
Klgl 1,16; 3,48). De reden van zijn verdriet is dat heel Israël ontrouw is 
geworden ze hebben zich niet gehouden aan de wijzing van Wezer. Met 
terugwerkende kracht worden de verwijzingen naar de eerste uittocht 
omgebogen tot signalen van de tweede uittocht, de uittocht uit de bal-
lingschap zoals Deutero-Jesaja die beschrijft.

De redengevende verzen omsluiten de strofe. Daarbinnen liggen de 
zes verzen die door het motief van het ‘licht’ worden omsloten (v 130 
en 135). Het ‘zonderbare’ van dit licht is, dat het door de ‘opening’ 
van de zieletent heen schijnt om de leerling die nog verleid kan wor-
den, tot besef te brengen. Het valt echter niet slechts naar binnen, het 
vestigt zich ‘in de knecht’, om hem van binnenuit te onderwijzen. Dit 
‘vreemde’ licht komt dus van buiten, maar is ten slotte binnen. Het is 
als het ‘gelaat’, dat weliswaar buiten is – als het gezicht dat ik zie – maar 
in de meest eigenlijke zin binnen is, omdat het de ziel reeds heeft ‘aan-
gesproken’ voordat deze het goed en wel beseft.

De verinnerlijking van het ‘licht’ staat in de toonaard van het gebed, 
die de door het ‘licht’ omsloten verzen bepaalt (v 131-134). Dit gebed 
wordt ingeleid door de opengesperde mond, die behoefte heeft aan wat 
Wezer ‘gebiedt’ (v 131). Dan volgen de beden: ‘Gelaat je … Begenadig 
… Vestig … Laat mij niet bestieren … Koop af …’. Hierop sluit de 
bede om het innerlijke licht aan (v 135a), de bede dat Wezer zijn leraar 
moge zijn, zodat hij de door Hem omgrensde ruimte moge leren ken-
nen. 

De motieflijnen zijn met elkaar vervlochten door het reflectieve ka-
rakter van de redengevende verzen (inclusie). Deze draaien rond ‘bewa-

2.  Zie F. Hossfeld & E. Zenger, Psalmen 101-150, Freiburg etc. 2008, 382.
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ken’ (v 134.136) en ‘behoeden’ (v 129), waarin het ‘licht’ (v 130.135) 
en het ‘merken’ wezenlijke momenten zijn, moeiteloos overgenomen 
door het ‘gelaat’ (v 132.135) en de ‘ogen’ (v 136).

De pe-strofe is via woordrepetities verbonden met de ‘ajin-strofe: ‘ge-
tuigenissen’ (v 125.129), ‘daar(om)’ (v 127.128.129.136), ‘merken’ 
(v 125.130), ‘geboden’ (v 127.131), ‘schikking’ (v 121.132), zich 
verknochten’ (v 127.132), ‘zegging’ (v 123.133), ‘alle’ (v 128.133 
driemaal), ‘berooien’ (v 121.122.134), ‘kommernissen’ (v 128.134), 
‘knecht’ (v 122.124.125.135), ‘leren’ (v 124.135), ‘kerven’ (v 124.135), 
‘ogen’ (v 123.136), ‘wijzing’ (v 126.136). Zoals gezegd, het meest op-
vallend is de bezinnende stijl (redengevend), gecombineerd met de op-
merkzame behoedzaamheid. Het redengevende waarmee de ‘ajin-strofe 
eindigde – ‘Daarom … Daarom …’ (v 127-128) – zet zich door: ‘daar-
om … daar’ (v 129 en 136; inclusio). Ook de verinnerlijking van het 
onderricht door Wezer wordt doorgezet. Misschien nergens elders in de 
psalm wordt zo duidelijk verwoord hoe het levenslicht van het gelaat 
de ziel binnenkomt om er behoed te worden en er als bron van besef en 
vertedering te wonen. De ziel lijkt op de tent van de ontmoeting, die in 
de woestijn van onrecht (zie v 121-123.126-128) even openstond om 
het licht van het gelaat op te vangen. Een vreemd bekend licht raakt 
de knecht in zijn ziel, zijn mond, zijn stappen en zijn ogen. Diezelfde 
lichamelijkheid zagen we ook in die andere licht-strofe, de noen-strofe. 
Daar was sprake van een ‘lamp’ en een ‘licht’ (v 105), die de knecht 
raakten in zijn ‘voet’, zijn ‘mond’, zijn ‘ziel’, zijn ‘palm’ en zijn ‘hart’ 
(2x). 
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Strofe 18

tsade – vers 137-144

Het openingsvers is hymnisch van toon. De knecht richt zich tot We-
zer, die met name genoemd wordt en uitdrukkelijk met ‘Jij’ wordt aan-
gesproken. Wezer wordt geprezen om zijn ‘bewaring’ en zijn ‘rechte 
schikkingen’ (v 137). Wij hebben de betekenis van deze drie termen 
in hun onderlinge samenhang reeds verkend.1 ‘Bewaring’ is de waarde 
en waarheid, waardoor alles tot zijn recht komt. ‘Schikkingen’ zijn de 
maatregelen die hieraan concreet vormgeven. ‘Recht’ betekent niet al-
leen dat deze ingrepen rechtvaardig moeten zijn, maar bovenal dat zij 
rechtstreeks op ‘bewaring’ betrokken moeten worden. Zo zijn deze drie 
– bewaring, schikkingen, recht – innerlijk met elkaar verbonden. Po-
etisch gezien vormen zij een climax: bewarend – recht – schikkingen. 

Dat ‘bewaring’ inderdaad de ultieme waarheid en waarde waarborgt, 
blijkt hieruit dat Wezer aan zijn ‘getuigenissen’ opdracht heeft gegeven 
zich innerlijk te laten leiden door ‘bewaring’, met name op het punt 
van betrouwbaarheid, ja, uiterste betrouwbaarheid (v 138).

In profetische stijl presenteert de knecht zichzelf. ‘De liefdesijver 
voor jouw bewaring en jouw rechte schikkingen verteren mij. Jou blijf 
ik trouw tot het uiterste, zelfs al loop ik vast in mijn eigen ijver, zelfs 
al ben ik omringd door benauwers, die jouw rechtvaardige aanspraken 
negeren’ (v 139). De knecht heeft hier de trekken van de ijveraar Elia 
(1 Kon 19,14; vgl ook ps 69,10). 

Ondanks het persoonlijk nadeel en de sociale repressie prijst de 
knecht de zegging van Wezer: zij is uiterst uitgesmolten als het zuiver-
ste metaal (v 140a). De knecht is in zijn uiterste toewijding verknocht 
met de zeggingskracht van Wezer, die spreekt uit zijn bewarende schik-
kingen (v 140b). 

De knecht ervaart zichzelf als gering in eigen ogen en als veracht in 

1.  Zie deel 1, hoofdstuk 3.
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de ogen van zijn benauwers, maar hij vergeet geen moment de bewa-
ring, waar Wezer zich om bekommert. De knecht staat diametraal te-
genover zijn benauwers: zij ‘vergeten’ de aanspraken van Wezer (v 139), 
hij ‘vergeet niet’ de kommernissen van Wezer (v 141). 

De aandacht richt zich weer op Wezer, opnieuw in een hymnische 
toonaard: ‘Jouw bewaring bewaart eeuwig, jouw wijzing is hecht’ 
(v 142). Door de herhaling van de stam ‘bewaren’ wordt de essentie 
van de bewaring naar voren gehaald: het enige dat ‘bewaring’ doet is 
het ware en waardevolle uitsmelten en behoeden. Door niets laat zij 
zich afleiden. Door niets laat zij zich aantasten of corrumperen. Bewa-
ring bewaart, dat is haar wezen, dat doet zij in alle eeuwigheid, dat is 
haar eeuwigheid, dat is haar bestendigheid. Met deze eeuwige bewaring 
doordringt Wezer zijn wijzing, die daardoor uiterst hecht is (v 142b). 

Zo diep raakt de bewarende kracht van de eeuwige bewaring de 
knecht in het hart, dat hij ervan geniet en er zich in verheugt, ondanks 
het feit dat hij in het nauw wordt gedreven en in een benarde situatie 
is gekomen, door zijn eigen liefdesijver en door zijn benauwers (v 143; 
zie v 139). 

De knecht prijst, ondanks alles, de bewarende kracht die de getuige-
nissen van Wezer eeuwig doortrekt (v 144a). Hij hoopt het te merken, 
er zich bewust van te worden en het te doorzien, want alleen dat besef 
betekent waarachtig leven (v 144b). 

Het slotvers sluit de strofe af, op twee manieren. Allereerst is daar de 
combinatie van ‘bewaring’ en ‘getuigenissen’ die we in het begin van de 
strofe tegenkwamen.

Jij gebiedt jouw getuigenissen bewaring (v 138a).
Bewaring jouw getuigenissen voor eeuwig (v 144a).

Wezer, die bewarend is (v 137), gebiedt zijn getuigenissen zich te laten 
leiden door ‘bewaring en uiterste hechtheid’ (v 138). Wezer is bewa-
rend, Wezer schikt bewarend en Hij geeft bewarende opdrachten: alles 
wat getuigenis aflegt van Hem is bewaring, en dat niet zo nu en dan, 
maar duurzaam. Deze lijn keert – bij wijze van inclusie – terug in het 
slotvers: ‘Bewaring jouw getuigenissen’ (v 144). De getuigenissen van 
Wezer doen wat hen is opgedragen. 
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De tweede manier waarop het slotvers de strofe afsluit, is de combi-
natie ‘bewaring’ en ‘eeuwig’ in het tweede deel van de strofe.

Jouw bewaring bewaart eeuwig (v 142).
Bewaring jouw getuigenissen voor eeuwig (v 144a).

Het wezen van bewaring is bewaren. En deze bewarende kracht is on-
bederfelijk. Zij is ‘hecht’ (v 138) en geeft hechtheid aan de wijzing 
(v 142b). Zij is duurzaam, onvergankelijk, eeuwig. Dit geldt ook voor 
alle sporen die Wezer achterlaat en die getuigenis afleggen van zijn be-
warende kracht: zij duren eeuwig (v 144a). Zo is de A-helft een afslui-
tende samenvatting van de strofe.

Tegelijk geeft de B-helft een verrassende wending aan de strofe. 
Om te beginnen, zij is een smeekbede: ‘Laat mij merken, en ik leef ’ 
(v 144b). Dit is de enige bede in de tsade-strofe. Ten tweede, de knecht 
bidt dat de eeuwig bewarende kracht van de getuigenissen tot zijn be-
wustzijn moge doordringen. ‘Merken’ is onderscheiden, beseffen, in-
zien. Het vormt de cognitieve kern van ‘bewaken’, ‘behoeden’ en ‘niet 
vergeten’ (v 141). Het is alsof dit besef diepte geeft aan de ijver (v 139), 
de verknochtheid (v 140), de lust (v 143) en de angst (v 139.143), 
allemaal gevoelsmatige categorieën. Ten derde, doordat ‘ik leef ’ volgt 
op ‘laat mij merken’ en parallel staat met ‘eeuwig’, lijkt de psalmist te 
willen zeggen dat het ‘merken’ van de eeuwig bewarende getuigenissen 
de toegang is naar ‘eeuwig leven’, dat wil zeggen: leven uit de eeuwig-
heid die Wezer is. Hiermee heeft de opmerkzaamheid een eeuwige reik-
wijdte gekregen.

De tsade-strofe wordt bepaald door het motief van de ‘bewaring’, dat 
niet alleen de kleinere clusters, maar ook het geheel van de strofe om-
raamt.

Bewarend ben Jij Wezer (v 137a).
Jij gebiedt jouw getuigenissen bewaring (v 138a).
Jouw bewaring bewaart eeuwig (v 142a).
Bewaring zijn jouw getuigenissen voor eeuwig (v 144a).

Wie vanuit het sleutelwoord ‘bewaring’ (5x) langdurig tuurt naar de 
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tsade-strofe, raakt onder de indruk van haar evenwichtige schikking. 
Het is alsof zij in haar schikking zelf de ‘bewaring’ verwerkelijkt, die zij 
bezingt. Herhalingen, parallellieën en contrasten zijn zo op elkaar afge-
stemd, dat zij tezamen een gave compositie vormen. Herhalingen: be-
waren (5x), getuigenissen (2x), uiterst (2x); hecht (2x); benauwen (2x); 
vergeten (2x); eeuwig (2x). Parallellieën: jouw getuigenissen bewaring/
bewaring jouw getuigenissen (v 138a.144a); bewaring eeuwig/bewa-
ring voor eeuwig (v 142a.144a); gering en veracht/nauwte en benard-
heid (v 141a.143a); uiterst hecht/uiterst uitgesmolten (v 138b.140a). 
Contrasten: ben Jij/ben ik (v 137a.141a); vergeten/niet vergeten 
(v 139b.141b). De compositie van de strofe weerspiegelt een inclusivi-
teit die karakteristiek is voor ‘bewaring’.

Via woordherhalingen zijn de pe- en de tsade-strofe aan elkaar ge-
schakeld: ‘schikking’ (v 132.137), ‘gebod/gebieden’ (v 131.138.143), 
‘getuigenissen’ (v 129.130.144), ‘aanspraken’ (v 130.139), ‘zegging’ 
(v 133.140), ‘zich verknochten’ (v 132.140), ‘kommernissen’ (v 134. 
141), ‘wijzing’ (v 136.142), ‘merken’ (v 130.144).

Onder de kernwoorden is er één belangrijk wanneer het gaat om 
de aaneenschakeling van de strofen: het kernwoord ‘schikking’, want 
dat roept onmiddellijk ‘bewaring’ op. Dit motief van de ‘bewaring’ 
(v 40.121.123) en van de ‘bewarende schikkingen’ (v 7.62.75) heeft 
reeds eerder geklonken, maar nergens zo dominant en welsprekend als 
in de tsade-strofe. Zij lijkt in dit opzicht op de dalet-strofe, waar de 
‘weg’ (derek, 5x), en de tet-strofe, waar het ‘goede’ (tov, 6x) zo promi-
nent aanwezig waren. Door de dominante rol van de ‘bewaring’ en 
de hymnische toonzetting wordt de bewustwording enigszins naar de 
achtergrond gedrongen, maar niet helemaal. Want aan het einde laat 
zij zich in de vorm van een bede duidelijk zien: ‘Laat mij merken, en ik 
leef ’ (v 144b). Op deze wijze blijft het zinveld ‘niet vergeten’ (v 141), 
dat onmiddellijk met ‘behoeden’ (v 129) en ‘bewaken’ is verbonden, 
prominent aanwezig. De opmerkzaamheid (v 130.144) en de niet-ver-
geetachtigheid (v 141) vinden een diepe weerklank in het licht (v 130) 
dat de ziel van de knecht van binnenuit verlicht.

In de tsade-strofe komt een belangrijke motieflijn pregnant naar voren: 
stabiliteit. De bewaring van Wezer trekt als een magneet deze stabi-
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liteit aan. Daar is om te beginnen de combinatie ‘bewaring en uiter-
ste hechtheid’ (v 138). Hechtheid (zie v 30.43.75 enz.), vastheid en 
gesteldheid kenmerken de stabiliteit van hemel en aarde, die aan het 
‘einde’ van de totale instabiliteit (de kaf-strofe) tevoorschijn kwam (in 
de lamed-strofe: v 89-91). Reeds eerder had de knecht de vastheid van 
de Schepper ervaren aan zijn eigen bestaan (v 73). Maar steeds bleef 
hij zich bewust van de onvastheid van zijn weg (zie v 5 en 133). De 
bewaring van Wezer is ook verbonden met de eeuwigheid: ‘Jouw bewa-
ring bewaart eeuwig, jouw wijzing is hecht’ (v 142). Eeuwigheid is een 
motief dat gaandeweg steeds sterker wordt (v 44.52.93.98.111.112. 
142.144.152). Ten slotte is er de combinatie ‘schikking’ en ‘bewaring’ 
(v 7.62.75.106.121.137.164). Hierin wordt uitgedrukt dat Wezer al-
les zo ordent, dat daarin het wezen bewaard blijft. De duurzaamheid 
als tijdsdimensie (eeuwig) is verbonden met de ruimtedimensie van de 
weg: ‘Ach, waren mijn wegen vast …’ (v 5).
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Strofe 19

qof – vers 145-152

In twee volmaakt parallelle verzen drukt de psalmist uit wat zijn le-
venshouding is: roepen, dat wil zeggen: de naam uitroepen (zie psalm 
116). Hij doet dit met heel zijn wezen: ‘met alle hart’. Twee concrete 
invullingen van dit roepen worden gegeven: ‘Buig je naar mij, Wezer! 
… Bevrijd mij!’ (v 145a.146a). De knecht bidt dat Wezer zich naar 
hem toewendt vanuit zijn niet te manipuleren hoogte en hem bevrijdt 
uit de nauwte (v 145a.146a). Wat de knecht op dit roepen laat volgen, 
kan verstaan worden als belofte: ‘Buig je naar mij, en ik zal de door Jou 
gestelde grenzen behoeden. Bevrijd mij, en ik zal waken over de wijzen 
waarop Jij getuigenis aflegt van jezelf.’ Maar dezelfde woorden kunnen 
ook worden verstaan als uitvloeisel van de bevrijdende toewending van 
Wezer: ‘Buig je naar mij, en als vanzelf zal ik behoedzaam omgaan met 
jouw kerven. Bevrijd mij, en van binnenuit zal ik jouw getuigenissen 
bewaken.’ Ik heb een lichte voorkeur voor de tweede leeswijze: in het 
verlengde van het redengevende, waarvan verschillende keren sprake 
was.

Daarom verknocht ik mij met jouw getuigenissen (v 119b).
Daarom verknocht ik mij met jouw geboden (v 127a).
Daarom recht ik alle kommernissen om alles (v 128a).
Daarom behoedt mijn ziel ze (jouw getuigenissen) (v 129b).

Steeds is dit de reden: de diepe verbondenheid, waaruit de verknocht-
heid, de bewaring en het behoeden als vanuit hun bron voortvloeien. 
We moeten bedenken dat het uitroepen van de naam de intimiteit zelf 
van Israëls spiritualiteit vormt.1

Ook de twee volgende verzen zijn volmaakt parallel gebouwd: ‘Vóór 

1.  Zie K. Waaijman, Betekenis van de naam Jahwe, Kampen 1984.
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ben ik … Vóór zijn mijn ogen’ (v 147a.148a), beide keren gevolgd, in 
de B-helft, door het voorzetsel le. De knecht situeert zijn ‘roepen’ in 
het donkerst van de nacht. Voordat het eerste schemerlicht het nach-
telijk duister doorbreekt, staat hij op om voor het gelaat van Wezer te 
kreunen en zonder enig houvast te hopen op zijn aanspraak; voordat 
de laatste nachtwaken komen om de wacht te betrekken – tussen twee 
en zes uur ’s nachts – heeft hij zijn ogen reeds geopend om de woorden 
van Wezer te overwegen en te verzuchten (v 147-148).

De knecht heeft zijn roepen (v 145-146) gesitueerd midden in de 
nacht (v 147-148). Nu herneemt hij de beden van de beginverzen: 
‘Buig je naar mij, Wezer … Bevrijd mij … Hoor mijn stem … Laat mij 
leven’ (v 145a.146a.149ab). Tussen de beden staan de pleitgronden: 
‘als jouw gunst, Wezer, als jouw schikking’. Het horen van de roepende 
stem wordt verstaan als uiting van gunnende goedheid en als bewaren-
de schikking (v 149). De naam daartussen is het fundament hiervan. 
Het is immers niet slechts de naam waarmee de knecht ‘roept’ – ‘Wees 
er!’ – het is bovenal de wijze waarop Wezer zichzelf geeft: ‘Ik wees er!’ 
De laatste bede luidde: ‘Laat mij leven!’ Deze bede wijst op doods-
gevaar. De nacht waarin de knecht zijn nood kreunt, is bevolkt met 
duistere krachten die hun kwaadaardige plannen ten uitvoer brengen. 
Zij volgen stelselmatig hun boze opzet en verwijderen zich daarmee ver 
van de wijzing van Wezer (v 150). Zij komen de knecht te na.

In een prachtige contrastparallellie wendt het nu volgende vers zich 
tot Wezer, in hymnische stijl: ‘Na ben Jij, Wezer!’ (v 151a). Tegenover 
de doemenden die de knecht ‘na’ zijn (v 150a), staat Wezer die ‘na’ is 
(v 151a). Tegenover de doemenden die ‘ver’ zijn van de wijzing van 
Wezer, staat Wezer die zich houdt aan zijn naam – ‘Ik wees er!’ – en die 
door en door betrouwbaar is: ‘Al jouw geboden zijn hecht’ (v 151b). 

Dit ‘hechte’, dit ‘grondige’, dit ‘eeuwige’ heeft de knecht vóór alles er-
varen in de wijzen waarop Wezer getuigenis aflegt van zichzelf (v 152). 
In profetische stijl – ‘Ik voel’ – getuigt de knecht dat hij aan alle wijzen 
waarop Wezer zijn aanwezigheid laat ervaren, heeft geproefd, wat daar-
aan voorafgaat en wat er eeuwig de grond van vormt: ‘Jij, Wezer, hebt 
jouw getuigenissen eeuwig gegrond’ (v 152b).

Het slotvers doet zich voor als een afsluiting van de strofe. Daar is om 
te beginnen de herhaling van de stam ‘vóór’ (qedem): ‘Vóór ben ik … 
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Vóór zijn mijn ogen … Vooraf voel ik …’ (v 147.148.152). Dit afslui-
tende karakter wordt versterkt door de herhaling van het kernwoord 
‘getuigenissen’: ‘Bewaken wil ik jouw getuigenissen … Vooraf voel ik 
uit jouw getuigenissen’ (v 146.152). Deze repetities geven met name 
aan de A-helft van het slotvers een afsluitend karakter.

Tegelijk geeft ditzelfde slotvers een verrassende wending aan de stro-
fe. De knecht zegt immers dat de getuigenissen van Wezer een bron zijn 
van diep aanvoelen: vanuit alles wat getuigenis aflegt van Wezer, is hij 
in contact gekomen met de grond ervan. Deze grond, die in eeuwig-
heid alles draagt, heeft hij ervaren in wat hij noemt een ‘vooraf voelen’. 
Dat is een contactkennis, die aan alle kennis vooraf gaat en eraan ten 
grondslag ligt. In de wijzen waarop Wezer getuigenis aflegt van zich-
zelf, voelde de knecht een allereerste oorsprong, een begin waar niets 
aan voorafgaat, een eeuwige grond, een ‘kosmische’ en ‘metafysische’ 
dimensie2 in de door Wezer gegronde orde. Deze eeuwigheidsdimensie, 
die de knecht gevoeld heeft in de getuigenissen van Wezer, is weliswaar 
gewonnen aan de gestage omgang met deze getuigenissen, maar een-
maal ontvangen wordt deze kennis ervaren als fundamenteel en aan 
alles voorafgaand. Wanneer we dit hebben begrepen, is het niet meer 
bijkomstig dat deze vooraf-kennis ontvangen is in het diepst van de 
nacht, vóór er ook maar enig licht te zien was. In de nacht van roepen 
(v 145-146) en kreunen (v 147), waken en wachten (v 147-148) en 
luid zuchten (v 148-149) brak dit diepte-inzicht door. Op deze wijze is 
het slotvers niet alleen een afsluiting, maar tegelijk de ontsluiting van 
een fundamenteel spiritueel besef.

De qof-strofe laat er door zijn strakke bouw geen twijfel over bestaan 
wat zij wil verwoorden. Het ‘roepen’ (v 145-146) van de knecht ge-
beurt in het nachtelijk duister, ‘vóór’ er ook maar een sprankje licht 
is (v 147-148). In dit duister, bevolkt met doemenden die de knecht 
te ‘na’ komen, is Wezer hem ‘na’ en komt de knecht in contact met 
de eeuwige grond van Gods getuigenissen, die aan alles ‘vooraf ’ gaat 
(v 149-152).

Centraal staat de naam ‘Wezer’ (3x), die niet alleen de kern vormt 
van het ‘roepen in de nacht’ (zie v 145a), maar tegelijk de kern is van 

2.  F. Hossfeld & E. Zenger, Psalmen 101-150, Freiburg etc. 2008, 385.
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de genadige zelfgave van Wezer (v 149), die mij ‘nader’ is dan ik mijzelf 
ben (zie v 151a). Dit is de eeuwige grond, die de knecht door alles heen 
voelt (v 152a). In dit voelen komt de aanwezigheid van Wezer op pro-
fetische wijze tot bewustzijn in de knecht.

Vanuit dit bewustzijn, dat in het diepste duister van de nacht ont-
waakt, valt een nieuw licht op de twee beloften van de knecht: ‘Jouw 
kerven wil ik behoeden … bewaken wil ik jouw getuigenissen’ (v 145. 
146). We waren er al aangewend dat behoeden en bewaken een cogni-
tieve kern hebben: waakzaamheid, opmerkzaamheid, omzichtigheid. 
Dit wordt verdiept door het profetisch aanvoelen, zoals dat in het slot-
vers (bij wijze van inclusie) wordt verwoord. Niet alleen de ‘ogen’ zijn 
de nachtwaken vóór (v 148), heel zijn ‘hart’ (v 145) is opengegaan, nu 
het ‘vóór’ alles ‘voelt’ hoe de getuigenissen van Wezer ‘eeuwig gegrond’ 
zijn (v 152).

De qof- en de tsade-strofe zijn via woordrepetities met elkaar verbon-
den: ‘getuigenissen’ (v 138.144.146.152), ‘zegging’ (v 140.148), ‘schik-
king’ (v 137.149), ‘wijzing’ (v 142.150), ‘geboden’ (v 138.143.151), 
‘hecht’ (v 138.142.151), ‘eeuwig’ (v 142.144.152), ‘Wezer’ (v 137.145. 
149.151), ‘aanspraken’ (v 139.147), ‘leven’ (v 144.149), ‘Jij’ (v 137. 
151). Opvallend is dat er zeven woorden achtmaal in beide strofen op 
dezelfde positie staan: ‘getuigenissen’ (v 138/146; 144/152), ‘zegging’ 
(v 140/148), ‘wijzing’ (v 142/150), ‘geboden’ (v 143/151), ‘eeuwig’ 
(v 144/152), ‘Wezer’ (v 137/145), ‘aanspraken’ (v 139/151). Het lijken 
tweelingstrofen.

Op het punt van ontwakend besef sluiten de slotverzen van de tsade- 
en de qof-strofe op elkaar aan als vraag en antwoord.

Bewaring zijn jouw getuigenissen voor eeuwig,
laat mij merken, en ik leef (v 144).
Vooraf voel ik aan jouw getuigenissen,
ja, eeuwig heb Jij ze gegrond (v 152).

In beide slotverzen gaat het om een verdieping van het besef. In de tsa-
de-strofe is er sprake van een oneindige verwijding in het eeuwigheids-
besef, de qof-strofe spreekt over een fundamenteel eeuwigheidsinzicht.

Belangrijk is de naam ‘Wezer’ (v 137.145.149.151). De naam stond 
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in de tsade-strofe prominent vooraan: ‘Bewarend Jij, Wezer’ (v 137a). 
In de qof-strofe is de naam verbonden met het ‘roepen’ – ‘Wees er!’ – 
wat de eigenlijk woning is, waarbinnen Wezer zijn genadige nabijheid 
– ‘Ik wees er!’ – schenkt. Precies dit komt in de knecht tot bewustzijn 
– ‘ik voel’ – als iets dat aan alles voorafgaat en eeuwig grondt. De naam 
komt in het nachtelijk roepen tot besef.3 

De qof-strofe is een goede aanleiding om na te denken over een motief-
lijn, die in deze strofe verdicht aanwezig is en heel de psalm doortrekt: 
de bewustwording die in ‘de nacht’ plaatsvindt. We wezen er reeds op 
na de mem-strofe, toen we spraken over het proces van toe-eigening en 
verinnerlijking, dat na het contrast tussen de kaf- en de lamed-strofe 
een beslissende fase inging. Nu stoten we op diezelfde liminaliteit als 
plaats van bewustwording door de combinatie van ‘nacht’, ‘wachten’, 
‘roepen’ en ‘merken’.

Meermalen is er in de psalm sprake van een nachtelijk waken en 
bidden, dat gekenmerkt wordt door ‘gedenken’, ‘bewaken’, ‘erkennen’, 
‘wachten’ en ‘kreunen’.

Ik gedenk in de nacht jouw naam, Wezer,
en bewaak jouw wijzing (v 55).
Halfnacht sta ik op om Jou te erkennen
om de schikkingen van jouw bewaring (v 62).
Vóór ben ik de schemer en kreun,
jouw aanspraken wacht ik (v 147).
Vóór zijn mijn ogen de waken
om jouw zegging te verzuchten (v 148).

De ‘nacht’, vooral de meest duistere uren, brengt ons in het gebied 
van de liminaliteit: grensbewustzijn (‘kerven’), ‘uiterste’ toewijding 
(v 4.7), ‘ten einde’ zijn (v 81.82.123), verblijven buiten de bekende 
kaders (v 98.99.100). De ‘nacht’ is gevuld met ‘roepen’ (v 145.146), 
‘vragen’ (v 2.10.45.94.155) en ‘behoeven’ (v 20.40.131.174), verteerd 
worden van verlangen (v 81.82.123) en ‘kreunen’ (v 147) en ‘zuchten’ 
(v 148). Dit ‘ten einde’ zijn strekt zich uit in ‘wachten’ (v 43.49.74.81) 

3.   Zie hiervoor de zajin- en de chet-strofe, waarin de naam eveneens in het nachtelijk 
bidden wordt omspeeld.
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en ‘hopen’ (v 166). Het heeft geen enkel houvast in zichzelf en buiten 
zichzelf. Op dit ‘uiterste’ punt voltrekt zich een wending: schroomvolle 
huiver (v 120.161) doet een diepe gevoeligheid voor Wezer ontwaken, 
aangeduid met woorden als ‘merken’ (v 27.34.73.94.100.104.144) en 
‘voelen’ (v 66.75.79.125.152). De schellen vallen van de ogen (v 18). 
Een streep licht valt binnen in de duisternis van de tent (v 135). De 
toewending van Wezer – zijn gelaat – wordt toegeëigend in de eerste 
persoon enkelvoud (v 111). Er is sprake van ‘leren’.

Laat lichten jouw gelaat in jouw knecht
en leer mij jouw kerven (v 135).
Jouw handen maakten mij en vestigden mij,
laat mij merken, en ik leer jouw geboden (v 73).

Wanneer op fundamenteel niveau het besef van de scheppende liefde 
en de genadige toewending van Wezer doordringen tot in de kern van 
de persoon, heeft het ‘leren’ zijn eigenlijke doel bereikt: het is schroom-
volle opmerkzaamheid en waakzaam voelen geworden. Wanneer het 
gelaat van Wezer is ontvangen door de knecht en van binnenuit licht, 
is het herhaalde gebed ‘Leer mij jouw kerven’ (v 135) in vervulling 
gegaan (v 73).
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Strofe 20

reesj – vers 153-160

De strofe opent met een bede om aandacht: ‘Zie!’ De knecht vraagt zijn 
Meester oog te hebben voor zijn benarde situatie: hij wordt vernederd 
en hoopt door Wezer bevrijd te worden. Om zijn bede kracht bij te zet-
ten wijst de knecht op het feit dat hij de wijzing niet alleen zorgvuldig 
naleeft, maar haar ook in zijn hart draagt: hij vergeet haar niet (v 153).

De knecht is in een rechtsstrijd gewikkeld met zijn tegenstanders. 
Hij is de dood nabij. Hij vraagt om bijstand, en hoopt op bevrijding en 
leven. Hij wijst op de trouw van Wezer: ‘Bij wat Jij ons gezegd hebt en 
toegezegd – zo smeek ik Je – laat mij leven’ (v 154).

De twee beginverzen bevatten vijf beden ‘Zie mijn gebogenheid en 
laat mij ontsnappen … Strijd mijn strijd en verlos mij … Laat mij 
leven’ (v 153a.154). De vier verzen die volgen (v 155-158) hebben een 
beschrijvend karakter. 

De eerste beschrijving betreft de doemenden. Zij ontnemen de 
knecht zijn waardigheid, recht, bewegingsvrijheid en leven. Daarmee 
verwijderen zij zich ver van hun bevrijding: zij doemen zichzelf en ver-
stikken het leven (v 155a), want zij vragen niet naar de grenzen waar-
binnen Wezer vrijheid en leven geeft (v 155b). 

De tweede beschrijving betreft de barmhartigheid van Wezer, in 
schril contrast met de hardvochtigheid van de doemenden: ‘Jouw teder-
heden zijn vele, Wezer’ (v 156a). Veelvuldig vertedert Wezer zich over 
zijn volk, wanneer het heeft misdaan. Teder klinkt de naam aan het 
einde van het halfvers. Aan deze lofzang op de barmhartigheid knoopt 
de knecht een smeekbede vast, waardoor de erkenning een pleitgrond 
wordt: ‘Als jouw schikking laat mij leven’ (v 156b). In deze bede hoor 
ik twee tonen. De eerste toon: ‘Laat dit jouw bewarende schikking zijn: 
dat Jij mij tot leven laat komen in jouw ogen.’ De tweede toon: ‘Laat 
mijn leven, door Jou aan mij geschonken, de schikking zijn waarin Jij 
je bewaring toont.’ 
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De derde beschrijving is weer contrasterend. Tegenover de ‘vele’ te-
derheden van Wezer staan de ‘velen’ die hem achtervolgen en in het 
nauw drijven (v 157a). Tegenover al dit geweld bleef de knecht Wezer 
trouw: hij wijkt niet af van het spoor dat Wezer trekt in schepping en 
geschiedenis, een spoor van tederheid, bevrijding en leven (v 157b). 

De vierde beschrijving tekent – in het verlengde van de derde – de 
trouw van de knecht, die blijkt uit het feit dat hij zich resoluut distan-
tieert van de doemenden. Dezen worden hier neergezet als hoereerders, 
wat meestal duidt op afgoderij en ontrouw (ps 73,15; 78,57; 139,21; 
Jer 3,6-20). De knecht distantieert zich niet slechts met ‘afschuw’ (zie 
v 104.113) maar hij ‘walgt’ ervan dat zij niet behoedzaam en zorgvuldig 
omgaan met wat Wezer zegt: ‘Zij bewaken jouw zegging niet’ (v 158b). 

In het zevende vers van de strofe bidt de knecht opnieuw om de 
genadige aandacht van Wezer: ‘Zie’ (v 153 en 159). De reden van deze 
bede is: hij wil Wezer wijzen op zijn verknochtheid met alles waarom 
Hij zich bekommert (v 159a). Hieraan verbindt hij de smeekbede: 
‘Wezer, als jouw gunst laat mij leven’ (v 159b). Voor de derde keer ho-
ren we de bede: ‘Laat mij leven’ (v 154b.156b.159b). Voor de tweede 
keer horen wij de naam, die nu voorop staat. 

Het laatste vers is een spreukachtige conclusie, waarin twee kern-
woorden voorkomen: ‘aanspraak’ en ‘schikkingen’, vergezeld van twee 
vertrouwde hoedanigheden: ‘hechtheid’ en ‘bewaring’. De knecht zegt 
ten eerste dat Wezer zich bij zijn spreken laat leiden door hechtheid: 
‘Hoofd van jouw aanspraak is hechtheid’ (v 160a).1 Ten tweede zegt de 
knecht dat alle bewarende schikkingen van Wezer eeuwig zijn (v 160b). 
Beide uitspraken draaien rond de duurzaamheid en de stabiliteit van de 
orde die Wezer sticht: ‘hechtheid’ en ‘eeuwig’.

Het slotvers bevat maar één woord dat wijst in de richting van een 
‘samenvatting’,2 en dat is het kernwoord ‘schikkingen’ (v 156.160). Al-
les wijst in de richting van een zevental verzen (v 153-159) plus het 
slotvers (v 160). Ten eerste, het zevental wordt omraamd door de im-

1.   Het woord ro’sj kan ‘som’ betekenen, maar dan gaat het om een meervoud; ‘aan-
spraak’ staat in enkelvoud. De term ro’sj kan ook ‘volle omvang’ betekenen, maar 
dan betreft het doorgaans een materieel iets. Anderen verstaan ro’sj als ‘princiep’ 
(Targoem) of  ‘wezen’ (Deissler). Wij vatten ro’sj op als ‘wat leiding geeft’, in die 
zin: ‘hoofd’.

2.   Zo verstaat Zenger dit slotvers. Zie F. Hossfeld & E. Zenger, Psalmen 101-150, 
Freiburg etc. 2008, 385.
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peratief ‘Zie’ (v 153-159). Ten tweede, driemaal klinkt de bede ‘Laat 
mij leven’ (v 154.156.159), de laatste keer – als climax – in het zevende 
vers. Ten derde, de naam ‘Wezer’ is tweemaal verbonden met een ver-
gelijkbare wending.

Wezer, als jouw schikkingen laat mij leven (v 156).
Wezer, als jouw gunst laat mij leven (v 159).

Door deze herhalingen doet het zevende vers zich voor als een afsluiting 
(inclusio). Het zevental vormt een geheel waar tegenover het slotvers 
zich profileert op de volgende punten. Het slotvers heeft het karakter 
van een spreuk, waarvan de kern gevormd wordt door ‘hechtheid’ en 
‘eeuwig’, die in het midden staan. In dit slotvers komen, net als in 
de slotverzen 16.48.168 twee kernwoorden voor: ‘aanspraak’ en ‘schik-
king’. Het slotvers verwoordt, in spreukachtige vorm, ‘de grondovertui-
ging van de bidder’3 en deze is: Wezer laat zich bij zijn scheppend spre-
ken en bij zijn bewarend schikken leiden door eeuwige hechtheid. Het 
leidende beginsel bij al het spreken en schikken van Wezer is eeuwige 
trouw. Dit is zijn wezen en dit drukt Hij uit in alles wat Hij zegt en 
doet, ordent en bewaart, schept en voltooit. Op deze wijze verwoordt 
het slotvers een bronbesef, een diepte-inzicht, waarin een houding van 
reflectie en bezinning tot uitdrukking komt.

De reesj-strofe is opgebouwd uit twee delen van ongelijke omvang. Het 
eerste deel bestaat uit beden (v 153-154) en beschrijvingen (v 155-159). 
De beden smeken om bevrijding uit vernedering en onderdrukking, uit 
onrecht, benauwing en doodsdreiging (v 153-154). Uit de beschrijvin-
gen blijkt hoe nijpend de situatie is. Vooral in het middendeel weren 
de tegenstanders zich: zij doemen, vervolgen, benauwen en boeleren. 
Midden in die benauwenis klinkt de bede ‘Laat mij leven’ (v 156). De 
beschrijvingen worden omraamd (v 155 en 158) door distantie (‘ver’ 
en ‘walgen’) en negatie (‘zij vragen niet’ en ‘zij bewaken niet’). Daar-
tussen heerst het contrast tussen ‘vele tederheden’ en ‘vele vervolgers’ 
(v 156-157). De beschrijvingen doen zich na de smeekbeden voor als 
pleitgronden. Beden en beschrijvingen samen worden omraamd door 

3.  Ibidem.
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twee verzen die beide beginnen met ‘Zie’ (v 153 en 159). Beide zijn een 
samenspraak tussen Wezer en zijn knecht. Beide bevatten bovendien 
de bede ‘Laat mij leven’ (v 154b.159b). Beide delen bewegen Wezer 
tot ‘zien’ en verwijzen voor de goede verstaander naar dat dramatische 
moment in Israëls geschiedenis dat Wezer tussenbeide komt: ‘Ik zie de 
gebogenheid van mijn volk in Egypte … Daarom ben ik neergedaald 
om hen uit de hand van Egypte te bevrijden’ (Ex 3,7-8). De knecht 
zegt: ‘Zie mijn gebogenheid en laat mij ontsnappen … verlos mij … 
Zie!’ De knecht raakt bovendien een zeer gevoelige snaar, wanneer hij 
zegt: ‘Ik zie boeleerders en walg ervan’ (v 158). Zei Wezer zelf niet, toen 
hij neerdaalde om Israël te redden uit de greep van Egypte: ‘Ik zie het 
lijden van mijn volk’?

Het tweede deel bestaat uit één vers: een spreuk (v 160). Het is niet 
vreemd dat een strofe of een psalm wordt ingeleid of afgesloten door 
een kernachtige reflectie in de vorm van een spreuk (ps 1,6; 15,5; 73,1; 
133,1; zie ook ps 37,12.21.32). Het slotvers van de reesj-strofe bezint 
zich op de benarde situatie waarin de knecht zich bevindt. De conclusie 
is: wanneer Wezer ons aanspreekt in het concrete leven, laat Hij zich 
steeds leiden door hechte trouw. Alle manieren waarop Hij de situaties 
zo schikt dat ze ten slotte ontbloeien tot hun waarheid, worden geleid 
door eeuwige trouw. Ze zijn geen teken van grilligheid, maar van duur-
zaamheid.

De reesj-strofe is met de tsade-strofe verbonden via woordherhalin-
gen: ‘buigen/gebogen’ (v 145.153), ‘wijzing’ (v 150.153), ‘bewaken’ 
(v 146.148.158), ‘zegging’ (v 148.154.158), ‘leven’ (v 149.154.156. 
159), ‘bevrijden’ (v 146.155), ‘kerven’ (v 145.155), ‘Wezer’ (v 145.149. 
151.156.159), ‘schikking’ (v 149.156.160), ‘getuigenissen’ (v 152.157), 
‘aanspraak’ (v 147.160), ‘hechtheid’ (v 152.160), ‘alle’ (v 145.160), 
‘gunst’ (v 149.159), ‘ver’ (v 150.155). Deze repetities maken, dat beide 
strofen hecht aaneengeschakeld zijn. Een paar dingen vallen op. Ten 
eerste, de herhaalde bede ‘Laat mij leven’ in eenzelfde context.

Wezer, als jouw schikking laat mij leven (v 149a).
Wezer, als jouw schikkingen laat mij leven (v 156b).
Wezer, als jouw gunst laat mij leven (v 159).
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Waar de knecht om ‘roept’ (v 145.146) en waarvan hij hoopt dat het 
‘gehoord’ (v 149) en ‘gezien’ (v 153.158.159) wordt, is leven! Deze bede 
klonk in de voorgaande strofen herhaaldelijk (v 37.40.88.107.149). De 
doemenden, die zich sterk doen gelden, zijn ‘ver’ van de bevrijdende 
wijzing van Wezer (v 150.155), getekend als ze zijn vanaf het begin door 
negativiteit: ‘niet vragen’ (v 45.4.155) en ‘niet bewaken’ (v 158). De be-
den om leven in een situatie van onderdrukking maakt het begrijpelijk 
dat de naam ‘Wezer’ zo vaak voorkomt (v 145.149.151.156.159). Want 
de naam is innig verbonden met de uittocht uit de doodsnood. Wat ten 
slotte opvalt is de duurzaamheid in de bevrijdende trouw van Wezer. 
Voor de derde keer zien we ‘eeuwig’ in het slotvers (v 144.152.160). 
Wat daarbij sterker naar voren komt is het principiële van de aanspraak 
van Wezer: zij gaat aan alles vooraf, is grondig en leidend (v 152.160).
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Strofe 21

sin/sjin – vers 161-168

De twee beginverzen (v 161-162) zijn om twee redenen spannend. Ten 
eerste is er het contrast tussen de vorsten die de knecht genadig (in 
versterkende zin, als in ‘genadig koud’) achtervolgen (v 161a), en de 
knecht die als een roofdier (zie v 43) zijn prooi achtervolgt en een rijke 
buit binnenhaalt (v 162b). Ten tweede, het contrast tussen het hart dat 
beeft van de aanspraken van Wezer (v 161b), en de blijdschap die de 
zegging van Wezer teweeg brengt (v 162a). Dit contrast betekent echter 
niet dat beide elkaar uitsluiten, want beven (en zelfs rillen) leidt tot 
schroom (v 120), die een diepe geraaktheid is, intense betrokkenheid 
en verwondering. Wezer houdt de twee spanningsvelden in evenwicht. 
Hij ‘spreekt’ met ‘gezag’ (v 161b.162a). Zijn zeggingskracht maakt het 
onderscheid tussen de twee soorten achtervolgers. Zijn gezagvolle aan-
spraak doet beven en maakt blij.

Ook de twee volgende verzen zijn spannend. Tegenover de leugens 
van de doemenden, die de knecht verafschuwt en waarvoor hij gruwt 
(163a; vgl v 158), staan de bewarende schikkingen van Wezer, die vol-
komen betrouwbaar alles tot zijn recht laten komen (v 164b). Dit con-
trast omsluit opnieuw de vreugdevolle betrokkenheid van de knecht 
op Wezer. Enerzijds is hij tot in zijn hart (zie v 161b) verknocht met 
de wijzing van Wezer (v 163b), anderzijds geeft hij daar uiting aan in 
een viering die dag en nacht omvat en daarom met het getal van de 
volkomenheid kan worden aangeduid (v 164a). Dat deze zevenvoudige 
viering ‘daags’ het hele etmaal omvat, legden wij al uit toen wij het getal 
acht bespraken.1 De knecht wendt zich immers ook ’s nachts tot zijn 
Meester (zie v 55.62.147-148).

Was er in de eerste helft van de strofe nog de dreiging van achter-
volgende overheden en leugenachtige lieden, in de tweede helft is hun 

1.  Zie deel 1, hoofdstuk 2.
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aanwezigheid ineengeschrompeld tot een ‘struikelblok’, dat er niet is 
(v 165b). Hun nauwte is nog slechts iets waaruit de knecht ‘hoopt 
bevrijd te worden’ (v 166a). Verder ademt de strofe een sfeer van ‘veel 
vernoegen’, dat wil zeggen: vrede en voldoening. Dat is sjaloom: het 
ware is bewaard, het doemen heeft zichzelf gedoemd, het evenwicht 
is hersteld. We zagen reeds dat er ‘veel roof ’ was, een rijke oogst was 
binnengehaald, de moeite was beloond (v 162b), nu blijkt er ‘veel ver-
noegen’ te zijn voor wie ‘zich verknochten met de wijzing’ van Wezer 
(v 165a). Hun wordt geen enkele hindernis in de weg gelegd, zij zullen 
nergens over struikelen (v 165b). De hoop van de knecht is gericht op 
de voltooiing van het heil, de bevrijding door Wezer (v 166a). Deze 
hoop is gegrond op de inzet van de knecht, die naar vermogen de gebo-
den van Wezer volbrengt (v 166b).

De twee laatste verzen zijn in hoge mate parallel gebouwd: ‘Mijn ziel 
bewaakt jouw getuigenissen … Ik bewaak jouw kommernissen en jouw 
getuigenissen’ (v 167a.168a). Het ‘hart’ dat beefde (v 161b) en zich 
verheugde (v 162a), zet zich nu met hart en ‘ziel’ in voor alles waarin 
Wezer getuigenis aflegt van zichzelf (v 167b). Alles waarom Wezer zich 
bekommert, alles wat van hem getuigt, wordt zorgvuldig bewaakt door 
de knecht (v 168a). Niets is daarbij verborgen voor Wezer: ‘Al mijn 
wegen stellen zich bloot aan jouw blik en vragen erom door Jou gelezen 
en geduid te worden’ (v 168b).

Het slotvers voegt zich naadloos in het geheel van de strofe, vooral door 
de parallellie met het zevende vers: ‘Mijn ziel bewaakt jouw getuigenis-
sen … Ik bewaak jouw kommernissen en jouw getuigenissen’ (v 167a 
en 168a). We zien tweemaal ‘bewaken’ en tweemaal ‘getuigenissen’. 
De parallellie markeert echter tevens het verschil, want in het slotvers 
staan, net als in de slotverzen 16.48.168, twee kernwoorden. Ze staan 
zelfs in één vershelft: ‘jouw kommernissen en jouw getuigenissen’. Het 
is alsof de psalmist de ‘getuigenissen’ (v 167 en 168) nader wil concre-
tiseren door de toevoeging van de ‘kommernissen’: het zijn de wijzen 
waarop Wezer zich ‘bekommert’ om zijn mensen, die ‘getuigenis’ afleg-
gen van zijn aanwezigheid.

Dit wordt bevestigd door de tweede vershelft. De knecht legt in 
het B-colon niet alleen getuigenis af van zichzelf: dat hij al zijn wegen 
(zijn handelen en de bewegingen van zijn hart) blootlegt voor Wezer. 
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Hij legt ook getuigenis af van de bekommernis van Wezer: dat Hij 
de wegen van de knecht leest en daaraan betekenis geeft, ja zelfs dat 
die wegen Hém beduiden, dat wil zeggen: getuigenis afleggen van zijn 
aanwezigheid. 

Als dit waar is, dan is het slotvers de samenvatting van alle zelfge-
tuigenissen die eraan voorafgaan: ‘Mijn hart beeft … Ik ben blij … Ik 
schuw … Ik gruw … Ik verknocht mij … enzovoort.’ Ja, het slotvers 
is meer dan een samenvatting. Het legt de kern bloot van alle zelfge-
tuigenissen daarvóór: ‘Ja, al mijn wegen zijn Jou beduidend’ (v 168b). 
Immers alle wegen die ik ‘volg’ (v 161a), alles wat ik ‘maak’ (v 166), alle 
bewegingen van ‘mijn hart’ (v 161), al mijn zielsbewegingen (v 167) 
liggen voor Wezer open: Hij kent ze en hij ziet hoe ze getuigenis afleg-
gen van zijn kommernissen.

Op deze wijze wordt niet alleen de kern van ‘al mijn wegen’ voor 
Wezer opengelegd, bovenal geeft de intieme ‘verknochtheid’ met Wezer 
zich bloot. De verbondenheid die in de verknochtheid ligt uitgedrukt, 
opent haar hermeneutische dimensie: ‘mijn wegen’ en ‘mijn verknocht-
heid’ zijn de tekst die ter lezing en duiding worden voorgelegd aan 
Wezer, in de hoop dat Hij er betekenis aan geeft en mijn levenstekst op 
zijn beurt de betekenis van Wezer aan het licht brengt: een levenslang 
getuigenis van zijn bekommernis. Op deze wijze is het slotvers climax, 
samenvatting en dieptelezing van de strofe.

In de sin/sjin-strofe horen we geen beden of klachten. De strofe is ge-
tuigend en beschrijvend van aard. In de helft van de gevallen (tien cola) 
vertelt de knecht over zichzelf in de eerste persoon enkelvoud of in ter-
men van ‘hart’ en ‘ziel’. Driemaal vertelt hij ‘verknocht’ te zijn met de 
‘wijzing’ (2x) en de ‘getuigenissen’ van Wezer (v 163b.165a.167b). Dit 
spoort met de openheid waarmee de knecht over zichzelf vertelt, niet 
als vorm van exhibitionisme maar als een wijze van zichzelf blootgeven 
aan Wezer: ‘Ja, al mijn wegen zijn Jou beduidend’ (v 168b), dat wil zeg-
gen: ‘Hun enige belang is gezien te zijn door Jou (zie de reesj-strofe!), 
die mij leest en duidt zoals ik waarachtig ben.’ Dit is het wezen van 
de strofe: de knecht spreekt over zichzelf onbevangen tegenover zijn 
Meester. 

Wij zeiden reeds dat de strofe gekenmerkt wordt door ‘veel vernoe-
gen’. Dit blijkt niet alleen uit de inhoud, zoals wij die zojuist beschre-
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ven: de knecht staat voor zijn Meester. Het blijkt ook, en misschien nog 
meer, uit het feit dat de intimiteit van de knecht en zijn Meester zich af-
speelt in de binnenruimte, die uitgespaard wordt binnen de omramin-
gen die de dreiging verwoorden: de bevende blijdschap (v 161b.162a) 
drijft het achtervolgen naar buiten (v 161a.162b); de leugen die door 
de waarheid aan het licht komt (v 163a.164b), vormt de buitenkant 
van de vierende verknochtheid van de knecht (v 153b.164a).

De sin/sjin-strofe is via woordherhalingen verbonden met de reesj-stro-
fe: ‘aanspraak’ (v 160.161), ‘zegging’ (v 154.158.162), ‘veel’ (v 156. 
157.162.165), ‘vervolgen’ (v 176.161), ‘wijzing’ (v 153.163.165), ‘zich 
verknochten’ (v 159.163.165.167), ‘schikking’ (v 160.164), ‘bewaring’ 
(v 160.164), ‘bevrijding’ (v 155.166), ‘Wezer’ (v 156.159.166), ‘bewa-
ken’ (v 158.167.168), ‘getuigenissen’ (v 157.167.168), ‘kommernissen’ 
(v 159.168).

De twee strofen worden aan elkaar geschakeld via het kernwoord 
‘aanspraak’ (v 160.161), waarbij de ‘zegging’ dicht in de buurt staat 
(v 154.158.162).

Opvallend is het ‘vele vernoegen’ (v 165) en de ‘vele roof ’ (v 162) die 
volgen op de ‘vele tederheden’ (v 156), tegenover de ‘velen’(v 157), die 
mij ‘vervolgen’(v 157). Een sfeer van vervulling kenmerkt de strofe, die 
een zekere rust uitstraalt: zonder beden en klachten opent de knecht 
zijn hart en zijn gedrag – ‘mijn wegen’ – voor Wezer (v 168).

Kernmoment in de houding van de knecht is zijn verknochtheid 
(v 159.163.165.167), met name zijn hartstochtelijke liefde voor de 
‘wijzing’ (v 153.163.165).

Ten slotte valt op hoe de ‘waakzaamheid’ (v 158.167.168), die vanaf 
het begin van de psalm een belangrijk motief is (v 4.8.9.17 enz.), wordt 
hernomen uit de reesj-strofe (v 158) en in de sin/sjin-strofe in een dub-
belvers zijn climax vindt (v 167.168). Deze waakzaamheid betreft met 
name de bekommernis om mensen (v 168), waarvan Wezer in schep-
ping en geschiedenis getuigenis aflegt (v 167-168).

Het motief van de ‘verknochtheid’ (driemaal; zie v 47.48.97.113.119 
enz.) en het ‘waken’ (tweemaal; zie v 4.8.9.17 enz.) komen in sin/sjin-
strofe tot hun einde. Dit geldt ook voor het motief van de ‘weg’ (v 168), 
dat in het begin van de psalm zo’n belangrijke rol speelde.

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   279 30-05-12   12:26



  

Strofe 22

taw – vers 169-176

In het eerste tweetal verzen (v 169-170) drukt de knecht zijn hoop uit 
dat zijn gebed Wezer moge bereiken: ‘Mijn luide kreunen moge nade-
ren voor jouw gelaat, Wezer … Mijn genadesmeken moge komen voor 
jouw gelaat’ (v 169a.170a). Een volmaakte parallellie in een liturgische 
toonzetting : mijn juilen/mijn vergenadiging; naderen/komen; jouw 
gelaat/jouw gelaat. De naam ‘Wezer’ valt buiten dit parallelle bouwsel. 
Hij vormt een ‘surplus’,1 dat niet zonder betekenis is: de naam krijgt 
hiermee aan het begin van de slotstrofe een prominente plaats. Het 
naderen van de knecht roept een cultische sfeer op: als een offerdier 
nadert hij voor het gelaat van Wezer, als een pelgrim komt hij voor zijn 
aangezicht om door Hem gezien te worden (ps 42-43; 84). Binnen de 
eredienst speelt het uitroepen van de naam een centrale rol (ps 116). 
Aan de twee wenszinnen worden twee beden gekoppeld: ‘Als jouw aan-
spraak laat mij merken … Als jouw zegging red mij’ (v 169b.170b). 
Poëtisch gezien zijn deze beden volmaakt parallel: als jouw aanspraak/
als jouw zegging; laat mij merken (habineni)/red mij (hatsileni). Op 
het niveau van de betekenis vormen zij een spannend duo: wat hebben 
‘laten merken’ en ‘redden’ met elkaar te maken? Bij ‘laten merken’ gaat 
het om bewustwording, inzicht, besef. Deze motieflijn was in de laatste 
strofen uit het zicht verdwenen. Maar we herinneren ons nog, dat het 
om iets wezenlijks ging: de liefde voor de aanspraak van Wezer dringt 
niet slechts door in de kern van de wil en het handelen, maar ook in 
het hart van het besef. Dit is van levensbelang. Misschien is dit de band 
die ‘laten merken’ verbindt met ‘redden’. Want ‘redden’ is iemand los-
maken uit een levensbedreigende situatie.

Ook de volgende twee verzen zijn wenszinnen, cultisch van toon en 
in hoge mate parallel geschakeld (v 171-172). De knecht hoopt dat 

1.  J. Fokkelman, Major Poems of  the Hebrew Bible III, Assen 2003, 262.
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aan zijn lippen een lofprijzing ontwelt (v 171a) en dat zijn tong zich 
willig voegt naar de zegging van Wezer (v 172a). Er is parallellie: mijn 
lippen/mijn tong; viering/zegging; kwelmen/zich buigen. De cultische 
toon zit niet alleen in ‘viering’, maar ook in de wijze waarop de sa-
menzang zich in vraag- en antwoordvorm naar elkaar toe ‘buigt’. Aan 
de wenszinnen zijn twee pleitgronden gekoppeld. De eerste pleitgrond 
prijst Wezer omdat Hij zijn knecht de grenzen heeft onderwezen, waar-
binnen Hij zijn leefruimte ontvouwt (v 171b). Dit ‘leren’ rijmt met 
het ‘laten merken’. Interessant is dat tot nu toe vrijwel steeds de bede 
luidde: ‘Leer mij jouw kerven’ (v 12.26.64 enz.). Dit verlangen lijkt 
nu ingewilligd: ‘Jij leert mij jouw kerven.’ De tweede pleitgrond prijst 
Wezer omdat al zijn geboden dit ene beogen: mensen en dingen tot 
hun recht laten komen.

Nu volgt een cluster van drie verzen (v 173-175), dat eveneens bid-
dend van toon is en omraamd wordt door ‘hulp’ (v 173a) en ‘helpe mij’ 
(v 175b). De beden (iussieven) werken als een climax: ‘Weze jouw hand 
… Leve mijn ziel, zij viere Jou, jouw schikking helpe mij (v 173.175). 
De knecht bidt om de krachtige bijstand en leiding van Wezer: ‘Weze 
jouw hand mij tot hulp’ (v 173a). De pleitgrond die hij naar voren 
brengt, luidt: ‘Ik kies ervoor mij te bekommeren om alles waar Jij je 
om bekommert’ (v 173b). 

In het volgende vers spreekt de knecht zijn verlangen uit naar de 
bevrijdende kracht van Wezer: ‘Ik behoef jouw bevrijding, Wezer’ 
(v 174a). Net als in het begin van de strofe staat hier de naam met 
nadruk aan het einde van het halfvers, naklinkend in de stilte van de 
cesuur. Zijn pleitgrond bij zijn verlangen is: ‘Jouw wijzing is mijn lust 
en mijn leven’ (v 174b). 

De knecht bidt dat Wezer zijn ziel doet leven, zodat hij in staat is 
Hem te vieren in zijn lied (v 175a). Hij smeekt dat de ordeningen van 
Wezer hem mogen helpen: hem helpen te leven en te vieren (v 175b). 
Dit vers is via allerlei draden verbonden met de voorgaande verzen: 
‘mijn ziel’ is verbonden met ‘mijn lippen’ en ‘mijn tong’ (v 172); de 
bede om ‘leven’ klonk reeds in ‘red mij’ (v 170); het verlangen dit le-
ven te laten bestaan uit ‘vieren’ sprak reeds uit de ‘viering’ waarvan de 
lippen overvloeien (v 171); de ‘schikking’ van Wezer ziet uit naar ‘be-
waring’ (v 172); de bede om hulp herneemt de bede dat de hand van 
Wezer ‘mij tot hulp weze’ (v 173). 
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Het slotvers is niet alleen het einde van de strofe, het is ook het einde 
van de psalm. Misschien daarom is dit vers zo atypisch gebouwd: drie-
regelig (zoals alleen nog v 48), zonder duidelijke parallellen. Wat het 
vers profileert is het beeld van de herder en het schaap. Merkwaardig 
is dat de knecht zichzelf tekent als een verloren schaap: ‘Ik zwerf als 
een snevend schaap’ (v 176a). De redenen van dit ‘zwerven’ kunnen 
zijn: het schaap is verdwaald en loopt daardoor verloren; het schaap 
is buiten de kudde gestoten en doolt nu eenzaam rond; het schaap 
heeft niet geluisterd naar de stem van de herder en volgt eigen paden. 
In alle drie gevallen is het schaap in levensgevaar en bidt woordeloos: 
‘Red mij … Leve mijn ziel’ (v 170.175). Vanuit de doodsdreiging bidt 
de knecht – het schaap – tot Wezer: ‘Zoek jouw knecht’ (v 176b). Hij 
spreekt Wezer aan als herder. Hij heeft immers toegezegd het zwervend 
schaap te zullen zoeken (Ez 34,16). Dit beroep wordt ondersteund 
doordat de knecht zijn positie als ‘knecht’ naar voren te brengt: ‘Ik 
ben toch jouw knecht.’ De bede wordt ook ondersteund door de eer-
dere beden, wensen, verlangens en behoeften, als wil de knecht zeggen: 
‘Ik heb Jou steeds gezocht, ach, zoek toch naar mij, jouw knecht.’ De 
knecht voegt aan deze pleidooien nog een pleitgrond toe: ‘Nee, jouw 
geboden vergeet ik niet’ (v 176c). Dit is een vertrouwd motief (v 16.61. 
83.93.109.141.153), dat verschillende dimensies omvat: het handelen 
(bewaken en behoeden), het geheugen (gedenken), de wil (verknocht 
zijn) en het verstand (leren, merken, beseffen). ‘Niet vergeten’ omvat 
heel het gehecht zijn in de geboden van Wezer.

Het slotvers vormt in twee opzichten een afsluiting van de strofe. De 
knecht legt getuigenis af van zichzelf: hij kiest de kommernissen van 
Wezer (v 173b), heeft behoefte aan zijn bevrijding (v 174a), verlustigt 
zich in zijn wijzing (v 174b), zwerft als een verloren schaap (v 176a) en 
vergeet de geboden van Wezer niet (v 176c). Ten tweede, het slotvers 
vormt de climax van tien beden (acht iussieven en twee imperatieven) 
en één erkenning (v 172b). Ten slotte roept de knecht uit: ‘Zoek jouw 
knecht’.

Het slotvers heeft echter ook een eigen karakter. Het is een tricolon 
(net als v 48). Het bevat een sprekend beeld: Wezer als herder die zich 
bekommert om zijn volk (ps 80,2; 95,7; 100,3; Ez 34) en iedere gelo-
vige (ps 23,1-4). Het prikkelt de geest, want de knecht zegt van zichzelf 
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dat hij zwerft, terwijl hij eerder gezegd heeft: ‘Uit jouw kommernissen 
zwerf ik niet’ (v 110). Aan het einde van zijn gebed zegt hij: ‘Ik zwerf 
als een snevend schaap.’ Vanwaar deze anticlimax? 

Centraal in het slotvers staat de bede: ‘Zoek jouw knecht.’ Hiermee 
laat de knecht zijn eigen perspectief los. Alles hangt af van Wezer. Als 
Hij mij niet zoekt, zal ik nooit de weg naar het leven vinden. Ik kan 
‘naderen’ (v 169) en ‘komen’ (v 170), ‘kwelmen’ (v 171) en ‘buigen’ 
(v 172), ‘kiezen’ (v 173) en ‘behoeven’ (v 174) zoveel ik wil, als Hij mij 
niet zoekt, blijf ik een zwerver. Als Hij mij niet zoekt, ben ik als een 
schaap dat ronddoolt door de woestijn en verloren loopt. Hoezeer ik 
mijzelf ook aanbied – ik kies Jou, ik verlang naar Jou, ik verheug mij 
in Jou – het is en blijft zwerven in een oneindige woestijn, als Hij mij 
niet zoekt. Het slotvers is dus geen anticlimax, maar juist een climax 
van alle beden (iussieven en imperatieven), van alle zelfgetuigenissen (al 
mijn wegen liggen voor Jou open) en van alle erkenningen (alle gebo-
den van Wezer zijn bewarend). Het is een climax, omdat al het zoeken 
van de knecht gerelateerd wordt aan dit ene: ‘Zoek jouw knecht.’ Dit 
is de kern van alle geboden: het aanbod van Wezer dat Hij zijn knecht 
zoekt, zich om hem bekommert. Dit aanbod vergeet de knecht nooit, 
want het is de naam ‘Wezer’ zelf: ‘Ik wees, Ik wees er’ (Ex 3,14). De 
knecht draagt dit liefdesaanbod, dat alle geboden draagt, in zijn hart en 
behoedt het waakzaam in zijn leven. 

Het slotvers is dus een afsluiting van de waw-strofe als biddend na-
deren, maar tegelijk is het een ontsluiting: als radicale perspectiefwisse-
ling. Tegen een achtergrond van volkomen liminaliteit (sneven, zwer-
ven) wordt gesmeekt: ‘Zoek jouw knecht.’ Dit precies zal de knecht 
niet vergeten. Dit niet-vergeten is op zijn beurt te zien als ‘zoeken’. Op 
die manier is de bede ‘Zoek je knecht’ een stilzwijgende pleitgrond: ‘Ik 
zoek jouw gelaat.’ We zien dezelfde dialogiek in psalm 27: ‘Jou zegt 
mijn hart: “Zoek mijn gelaat.” Jouw gelaat zoek ik, Wezer, verberg je 
gelaat niet voor mij’ (ps 27,8-9).

De slotstrofe wordt gekenmerkt door bidden en smeken, in een cultische 
toonzetting: naderen, komen voor het gelaat (2x); juilen; vieren (2x); 
daarom staat de naam in het centrum. Daarbij lijkt het ik-perspectief te 
prevaleren: ‘Mijn juilen … mijn vergenadiging … mijn lippen … mijn 
tong … mij tot hulp … ik behoef … mijn lust … mijn ziel … helpe mij 
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… ik zwerf … vergeet ik niet’. Toch is dit slechts de helft van het ver-
haal, want het verlangen van de knecht is gericht op Wezer, die promi-
nent klinkt aan het begin en halverwege: ‘Wezer … weze jouw hand … 
Wezer.’ Het bidden is gericht op het goddelijke Jij en gebeurt vanuit dit 
Jij: ‘Voor jouw gelaat … jouw aanspraak … voor jouw gelaat … jouw 
zegging …red mij … Jij leert mij jouw kerven … jouw zegging … jouw 
geboden … jouw hand … jouw kommernissen … jouw bevrijding … 
jouw wijzing … viere Jou … jouw schikking … zoek jouw knecht … 
jouw geboden.’ We moeten ons dus niet laten misleiden. De psalmist 
strekt zich in overgave uit naar Wezer, zoals een pelgrim zich aan het 
einde van zijn tocht languit neerwerpt ‘voor het gelaat’ van Wezer.

Via woordherhalingen zijn de laatste twee strofen met elkaar verbonden: 
‘Wezer/er wezen’ (v 166.169.174), ‘aanspraak’ (v 161.169), ‘zegging’ 
(v 162.170.172), ‘vieren’ (v 164.171.175), ‘geboden’ (v 166.172.176), 
‘schikkingen’ (v 164.175), ‘kommernissen’ (v 168.173), ‘bevrijding’ 
(v 166.174), ‘wijzing’ (v 163.174), ‘alle’ (v 168.172). Opvallend zijn de 
dubbele kernwoorden: tweemaal ‘getuigenissen’ (v 167.168); tweemaal 
‘zegging’ (v 170.172); tweemaal ‘geboden’ (v 172.176). Verder valt op 
dat in vers 172 twee kernwoorden voorkomen. Deze verdubbeling zien 
we elders slechts in het slotvers van een strofe (zie v 16.48.160.168). 
Zou de psalmist in vers 172 een slotvers zien? Dan vormen de laatste 
vier verzen misschien tevens het slot van de psalm, zoals de drie eerste 
verzen enerzijds bij strofe 1 horen en anderzijds de psalm in zijn geheel 
inleiden. Dit zou een bijzonder gewicht geven aan het slotkwartet. Ten 
slotte valt nog op dat twee kernwoorden op dezelfde positie staan van 
beide strofen: ‘aanspraak’ (v 161 en 169) en ‘zegging’ (v 162 en 170). 
Daarbij voegen zich ‘bevrijding’ (v 166 en 174), ‘Wezer’ (v 166 en 174) 
en ‘mijn ziel’ (v 167.175). Samen zorgen zij voor sterke parallellieën op 
de zesde en de zevende positie.

Ik hoop op jouw bevrijding, Wezer (v 166a).
Ik behoef jouw bevrijding, Wezer (v 174a).

In deze halfverzen komt de eenheid tussen zelfgetuigenis (‘Ik … Ik …’) 
en gebed (hopen en behoeven) goed naar voren. Het evenwicht tussen 
beide kenmerkt immers de twee laatste strofen. In de slotstrofe komt 
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het biddend karakter in een krachtig slotakkoord tot afsluiting, wat 
des te sterker opvalt na het overwegend beschrijvende karakter van de 
voorlaatste strofe. Binnen dit bidden profileert zich de Naam: ‘Wezer 
… weze … Wezer’ (v 169.173.174).

Beide strofen hebben een cultische klank. We zagen reeds dat het 
cul tisch naderen voor het gelaat de grondbeweging van de strofe is. 
Hiermee profileert de zelfbeschrijving van de voorlaatste strofe zich als 
een eerste nadering, een zelfpresentatie: ‘Ja, al mijn wegen zijn Jou be-
duidend’ (v 168b).

Het is alsof met de slotbeden (v 173-176) een motieflijn wordt afge-
sloten die heel de psalm droeg: het biddend naderen voor het gelaat 
van Wezer (v 169.172), waarmee normaal een strofe wordt afgesloten 
(v 16.48 enz.). Na dit ‘slotvers’ midden in de strofe volgen de beden 
die het naderen voor het gelaat van Wezer voltooien. Het is alsof in de 
slotbeden alle gebedsbewegingen (zie deel 1,6) samenkomen: ‘Weze … 
Wezer … Leve … viere … helpe … zoek …’ (v 173-176). Met deze 
beden is de persoon van de knecht verbonden: ‘Ik kies … Ik behoef … 
mijn lust … Ik zwerf … Ik vergeet niet’ (v 173-176).

Alles overziende sluit ik niet uit dat de slotstrofe bedoeld is als een in-
clusie met de beginstrofe. De ‘gaafheid’ van de ‘weg’ die ‘welvaart’ wordt 
genoemd (v 1-3), komt tot voltooiing wanneer de knecht ‘nadert/komt 
voor het gelaat van Wezer’ (v 169.170). Het doel van de bedevaart is 
bereikt: bidden en smeken, juichen en jubelen voor Wezer (zie psalm 
42-43; 84; 95 enz.). Het is alsof alle gebedsbewegingen komen voor het 
gelaat (vgl psalm 122). Zij vinden hun climax in de slotbeden.

Weze jouw hand mij tot hulp (v 173a).
Ik behoef jouw bevrijding, Wezer (v 174a).
Leve mijn ziel, zij viere Jou,
jouw schikking helpe mij (v 175).
Zoek jouw knecht (v 176b).

Hier gaat in vervulling de welvaartspreuk van het begin: ‘met alle hart 
vragen zij Hem’ (v 2b). Vragen en zoeken drukken dezelfde nadering 
voor het gelaat uit. De knecht vraagt Wezer herder en gastheer te zijn 

Hoe streelt_WAAIJMAN_1edruk_binnenwerk_3eproef_GD_30-05-12.indd   285 30-05-12   12:26



286  uitleg

in zijn huis (psalm 23). De bedevaart van de knecht, 176 verzen lang, 
is een ‘welvaart’ geworden: de wegen van Wezer zijn gegaan (v 3b), zij 
wonnen ‘vastheid’ (v 5a), de knecht hoeft zich niet te schamen (v 6) 
en erkent Wezer oprecht van hart (v 7). Hij ‘bewaakt’ de kerven tot 
het uiterste (v 4.5.8), want zijn geboden ‘vergeet hij niet’ (v 176). Nee, 
Wezer zal hem ‘niet verlaten tot het uiterste’ (v 8).

Psalm 119 is een gebedssnoer dat de knecht, vragend, zoekend, nade-
rend en biddend binnenvoert in de gunnende liefde van Wezer. Gaan-
deweg verdiept zich het besef van deze allesdoordringende goedheid, 
zoals die in de acht kernwoorden ligt uitgedrukt. Totdat dit besef in de 
knecht openbloeit in mystieke opmerkzaamheid. In dit opzicht lijkt de 
knecht op de biddende leraar die Jezus Sirach tekende: ‘Met hart en ziel 
geeft hij zich aan Wezer die hem gemaakt heeft. Voor het gelaat van de 
Allerhoogste bidt hij. Hij opent zijn mond om te bidden en hij smeekt 
om vergeving voor zijn missstappen. Wanneer Wezer die groot is, het 
wil, wordt hij vervuld met een opmerkzame geest’ (Jez Sir 39,5-6). Hier 
bidt een leraar, zoals de knecht van psalm 119, om de genade van de 
mystieke opmerkzaamheid, het doorleefde besef van de aanwezigheid 
van Wezer. Net als de knecht smeekt hij erom door zijn aanhoudende 
gebed tot de wijsheid van de Godskennis te komen.

Toen ik nog jeugdig was,
vóór mijn omzwervingen,
zocht ik publiekelijk
door mijn gebed wijsheid te ontvangen,
staande voor de tempel
smeekte ik erom
en tot de grenzen
blijf ik haar vragen (Jez Sir 51,13-14).
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