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Inleiding 
 
Dit eerste hoofdstuk is een inleiding tot de case studies in de rest van het 
boek. Het bevat allereerst een verkenning van het onderwerp, bidden in 
het Oude Testament, dan een introductie van de schrijvers van dit boek, 
Archibald van Wieringen en Harm van Grol, en ten slotte een typering 
van de ideale lezer. Een aantal vragen passeert de revue. Wat is bidden? 
Wie bidt er in het Oude Testament, waar en waartoe? Zijn psalmen gebe-
den of, omgekeerd, zijn gebeden psalmen? Maar ook, wie zijn de schrij-
vers van dit boek? Wat hebben ze gemeen? Waar is het hen om te doen en 
hoe gaan ze te werk? En ten slotte, hoe zien zij de ideale lezer? Wat staat u 
te wachten? 

Bidden in het Oude Testament 

Relatie en dialoog 
Bidden is spreken tot God. De mens communiceert in zijn gebed met 
God. Bidden is alleen voorstelbaar binnen de relatie van mens en God. 
Het is een handeling die vele vormen kan aannemen, maar zonder dit 
relationele aspect is er geen gebed. 

Bidden is per definitie dialogisch. We zeggen, voorzichtig, ‘bidden is 
spreken tot God’, maar de bidder verwacht wel degelijk antwoord op wat 
hij of zij zegt. Dat is immers eigen aan een relatie. 

In enkele zeldzame verhalen zien we iemand ook werkelijk spreken 
met God. In Genesis 18 bidt Abraham God Sodom en Gomorra te sparen 
en – zo zouden we kunnen zeggen – God reageert daarop, zodat een ge-
sprek ontstaat. We zullen dit verhaal in het tweede hoofdstuk lezen. In de 
klaagpsalmen laat de spreker soms weten dat God hem of haar gehoord 
heeft: ‘Gehoord heeft JHWH mijn luide wenen, / gehoord heeft JHWH 
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mijn smeekbede, JHWH neemt mijn gebed aan!’ (Psalm 6:9-10; zie hoofd-
stuk 3). We mogen aannemen dat de dialogische structuur van het bidden 
ook een rituele vorm heeft gekregen, al weten we daarvan niets af. Heeft 
iemand in de tempel of in het heiligdom, een priester of leviet of tempel-
profeet, de bezoeker en bidder geantwoord namens God? Was er een 
woord van bemoediging of een heilsorakel? Mogelijk gebruikt Deutero-
Jesaja dit genre als hij schrijft (Jesaja 41:14): 

 
Wees niet bang, kleine Jakob, 
arm volk van Israël, 
ik zal je helpen – spreekt JHWH –, 
de Heilige van Israël is je bevrijder. 

 
De dialogische structuur van het gebed is voortdurend verondersteld, en 
daarmee de verwachting van een antwoord. In de klaagpsalmen klinkt 
nogal eens het verwijt dat God niet reageert. Daarin ligt de ervaring niet 
gehoord, niet gezien te worden. Dat God het gebed hoort, dat hij luistert, 
gaat daarom vooraf aan de hulp die hij biedt, de verhoring. 

De dialogische structuur verheldert ook dat het gebed geen echoput is. 
Hoe God reageert, is aan God. De partner in een relatie is per definitie de 
ander. Natuurlijk zal de bidder een positief antwoord verwachten en 
wordt het de vraag hoe hij omgaat met een negatief antwoord. Gebeds-
verhoring is het thema van het tweede hoofdstuk. 

 
Klagen en smeken, danken en loven 
Relatie en dialoog staat voorop in het gebed, de rest is secundair, want wat 
er in leven en relatie passeert en dus terecht komt in de dialoog, is niet 
van te voren te zeggen. Daarom is er klagen en smeken, danken en loven. 
Bede en lof zijn de twee basisoriëntaties van de Psalmen. 

Het woord gebed betekent in ons taalgebruik allereerst ‘smekend ver-
zoek, bede, smeekbede’ (Van Dale). In de Psalmen bidt de mens meestal 
voor zichzelf. Dat heeft alles te maken met de rituele aard van deze gebe-
den. Daarover meer in het derde hoofdstuk. In verhalen en profetische 
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teksten komen we mensen tegen die bidden voor anderen. Abraham bidt 
voor Sodom, Mozes voor Israël, Amos voor zijn volk (zie hoofdstuk 2). 

Een bredere betekenis van het woord gebed omvat naast de bede en de 
voorspraak al die andere taalhandelingen: de aanroeping, de klacht, de 
dankzegging, de lof, de belijdenis en de zegening. In de klaag- en ge-
bedspsalmen horen klagen en smeken bij elkaar. De bede is een bede om 
hulp, de klacht maakt duidelijk wat er mis is (zie voor dit type psalmen 
hoofdstuk 3). Dankzegging en lof zijn niet hetzelfde. Het danken is ge-
bonden aan de situatie, het is een reactie op de hulp en bijstand die de 
bidder ervaren heeft. Danken is danken voor. Het loven is niet zozeer 
gericht op wat de ander gedaan heeft voor jou, als wel op wie de ander is. 
Loven is om niet. In de lof Gods steekt de mens zijn God in de hoogte, 
blij met wie hij is, zingend over wat hij voor hem betekent. De Psalmen 
laten overigens vermoeden dat men de voorkeur gaf aan loven juist als 
men wilde danken! Als men reden had om te danken, begaf men zich 
naar de tempel en nam men deel aan de lof die daar gezongen werd. 

Dat laatste brengt ons bij de vraag wie waar wanneer bad in het oude 
Israël. De schietgebedjes tonen dat iedereen overal en ten allen tijde kon 
bidden. Wanneer koning David hoort dat zelfs zijn raadsman Achitofel is 
overgelopen naar zijn zoon Absalom die de macht gegrepen heeft, roept 
hij uit: ‘Ach JHWH, verijdel toch de plannen van Achitofel.’ We weten 
weinig over de institutionele inbedding van het bidden. Rainer Albertz 
heeft geopperd dat klaag- en rouwrituelen plaatsvonden in de omgeving 
waar men woonde, bijvoorbeeld in een plaatselijk heiligdom (Kleinkult), 
en dat de tempelliturgie in de grote stad gekenmerkt werd door het lofri-
tueel, de offers elke dag, op sabbat en feestdagen met de daarbij horende 
lofpsalmen (Grosskult).1 Hoe we ons dit moeten voorstellen na de balling-
schap en de centralisering van de cultus is niet helder. De tempelliturgie 
van Jerusalem was gericht op het lofritueel en in geval van hongersnood 
of oorlog op het collectieve klaagritueel. Bidden was hier bidden in ge-
meenschap (WIJ). We weten niet hoe de persoonlijke en incidentele klaag- 
en rouwrituelen daarbij een plaats vonden. Overigens, de klacht en de rouw 
waren weliswaar persoonlijk, maar niet individueel. De mens sprak voor 
zichzelf (IK), maar de mensen met wie hij of zij leefde, waren aanwezig.2 
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Heel de mens 
Bidden is geen doelgerichte bezigheid, geen door de ratio gestuurde taal-
handeling. Als het goed is, is in het bidden heel de mens aanwezig, met al 
zijn gevoelens. 

We zijn dat in West-Europa niet gewoon. De klassieke liturgieën zijn 
juist uiterst ingehouden – de rooms-katholieke nog iets meer dan de gere-
formeerde – en het uiten van emoties is in veel situaties not done. De psal-
men, die juist doordrenkt zijn van emoties, kunnen overdreven aanvoe-
len. 

Misschien dat we inzien dat gebeden gevoelens kunnen kanaliseren. 
Klaagpsalmen geven met hun klachten en smeekbedes vorm aan woede, 
angst en verdriet. Dankpsalmen en lofliederen zijn een bedding voor 
vreugde. Toch gaat het belang van emoties in het Bijbelse gebed daar ver 
boven uit. In zekere zin ligt dat al besloten in de woorden bedding en 
kanaliseren. Natuurlijk is het in veel gevallen goed als mensen hun gevoe-
lens uiten, maar waar blijven deze emoties? Is het water naar de zee dra-
gen of stuurt het kanaal het water naar plaatsen waar het zijn vruchtbare 
werking kan hebben? 

Het Bijbelse gebed geeft sturing aan emoties, op twee manieren. Het 
voegt de menselijke gevoelens, die vaak absoluut niet verheffend zijn, de 
emoties die het bestaan kunnen tekenen maar tegelijk zo alledaags zijn, 
in in de relatie van de mens met God. De mens mag voor God staan zoals 
hij is. Uitgangspunt van het gebed is niet de ideale mens, maar juist de 
onvolmaakte mens, met zijn wirwar aan gevoelens en zijn verzet tegen 
het goddelijke. 

Zo staat de mens voor God. Niet om zo te blijven staan, maar mogelij-
kerwijs om zich te laten meenemen. Het Bijbelse gebed neemt de mens 
mee met zijn verdriet, angst en woede naar een moment van catharsis, 
een moment van opluchting, ontspanning en weer moed vatten. Steeds is 
er de beweging naar de vreugde toe. 

Het bidden kan emoties begeleiden en sturen, maar kan ze ook wek-
ken. Gevoelens die verborgen liggen in de ziel, kunnen met een enkel 
woord aan de oppervlakte komen. Soms is daarvoor een heel ritueel no-
dig. Dit is voor ons ‘westerlingen’ goed herkenbaar: dat we geraakt wor-
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den tijdens een begrafenisritueel. Dit wekken is essentieel, want waar 
blijven gevoelens die niet geopenbaard worden? Ze bepalen het leven van 
de mens, maar blijven buiten de relatie met God en worden zo, niet her-
kend en erkend, niet verwerkt en voltooid. 

De presentatie van de klaagpsalmen in hoofdstuk drie en van de hym-
nen in hoofdstuk vier is sterk gericht op deze emotionele laag, enerzijds 
de woede, de angst en het verdriet en anderzijds de vreugde. Het wekken 
en sturen van emoties komt in hoofdstuk drie aan de orde. 

 
Gebeden en psalmen 
Gebeden en psalmen zijn niet hetzelfde. De voorbeden van Abraham en 
Amos, die we in hoofdstuk twee lezen, staan in de Tora en de Profeten, 
niet in het boek Psalmen. De Bijbel bevat vele gebeden buiten het Psalter 
en veelal lijken ze ook niet op psalmen. Wezenlijk is wel de aanspreking 
van God, want niet elk lied is een gebed. De klaagzang van David over 
Saul en Jonatan in 2 Samuël 1 is geen gebed, want David richt zich niet 
tot God, maar tot de gestorven helden en de dochters van Israël. 

Overigens, dit geldt ook voor de Psalmen. Niet alle psalmen zijn gebe-
den, om dezelfde reden. Ze zijn op een enkele na wel teksten die bestemd 
zijn voor de eredienst. Gebed is immers lang niet het enige dat gebeurt in 
ritueel en cultus. Een mooi voorbeeld vormen de psalmen waarin iemand, 
een voorganger, een ander bemoedigt. Denk aan Psalm 121: 

 
JHWH is je wachter, 
JHWH is de schaduw 
aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
 

Of aan de opwekking van de gemeenschap in Psalm 130: 
 

Israël, hoop op JHWH! 
Bij JHWH is genade, bij hem 
is bevrijding, altijd weer. 
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Hij zal Israël bevrijden 
uit al zijn zonden. 
 

Een voor ons merkwaardig verschijnsel is het loflied of de hymne. In de 
klassieke vorm is dit genre niet gericht tot God. In een latere variant is dit 
juist wel het geval en dat komt op ons natuurlijker over: ‘U, mijn God en 
koning, wil ik roemen, / uw naam prijzen tot in eeuwigheid’ (Psalm 145). 
Deze gebedsvorm ontbreekt in de klassieke hymne: ‘Loof JHWH, bewo-
ners van de hemel, / loof hem daar in de hoogten’ (Psalm 148). Zo’n lof-
lied gaat over God en is geen gebed. Hoofdstuk vier vertrekt vanuit de 
vraag hoe we dit moeten begrijpen. Wat gebeurt er in een hymne?3 

De schrijvers 

Dit boek is geboren op een terras in Leuven tijdens een Colloquium Bibli-
cum. In een geanimeerd gesprek kwam de vraag op hoe wij, Archibald 
van Wieringen en Harm van Grol, vorm zouden kunnen geven aan onze 
samenwerking als Oudtestamentici aan de Tilburg School of Catholic Theo-
logy. We vonden dat bijbelwetenschappers meer dan in onze kringen in de 
laatste decennia gebeurd is, aanwezig moeten zijn in het theologische 
midden. Dit boek over bidden maakt daarmee een bescheiden begin. 

 
Archibald van Wieringen: Linguïstiek en communicatie 
Archibald van Wieringen heeft zich reeds vanaf het begin van zijn theolo-
giestudie beziggehouden met het Bijbelboek Jesaja. In zijn dissertatie 
heeft hij laten zien dat je tekstuele vragen over binnen-Bijbelse relaties in 
het Jesajaboek niet moet beantwoorden voordat je de talige kenmerken 
ook onderzocht hebt. Taal is het bouwmateriaal voor tekst. Dit verklaart 
zijn linguïstische interesse. 

Zowel taal als tekst zijn gericht op communicatie. Taal is bedoeld om 
gebruikt te worden in communicatie. En teksten zijn reeds communica-
tie. Niet alleen spelen in een tekst allerlei (verhaal)figuren een rol, die met 
elkaar communiceren, zoals u in deze studie Abraham en Amos en God 
zult tegenkomen. Ook de lezer, aanwezig in de tekst, neemt deel aan de 
communicatie. Deze inzichten hebben hem gebracht naar een communi-
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catie-georiënteerde exegese, die binnen de Bijbelwetenschappen innove-
rend is. 

Naast het Jesajaboek is hij thans ook bezig het Bijbelboek Amos te on-
derzoeken vanuit een communicatie-georiënteerd perspectief. Met name 
de rol van de lezer heeft zijn interesse. Wat doet de tekstuele lezer? Hoe 
wordt hij door de talige bouwstenen gemanipuleerd in de tekst? Maar ook: 
wat betekent dit voor de lezer van vlees en bloed? In ieder geval vallen de 
lezer in de tekst en de lezer van de tekst nooit samen. Op het internatio-
naal symposium over ‘Verborgen Lezers’, in 2011 aan de Faculteit geor-
ganiseerd, heeft hij voor Amos 1-3 zijn eerste onderzoeksresultaten gepre-
senteerd.4 

Uit deze inleiding heeft u al kunnen afleiden dat deze aspecten ook in 
dit boekje aan de orde zullen komen. Een bescheiden aanzet om ook via 
deze invalshoek zicht te krijgen op de betekenis die het Oude Testament 
het bidden toekent. 
 
Harm van Grol: Versbouw en emotie 
Harm van Grol is zijn wetenschappelijk loopbaan begonnen met een dis-
sertatie over ritme en metriek in de Klassiek Hebreeuwse poëzie om zo 
een bijdrage te leveren aan onze kennis van de Bijbelse versbouw. Wat 
valt er inhoudelijk over gedichten te zeggen, als we niet weten welke vers-
vorm zij hebben en volgens welke regels zij zijn gecomponeerd?! 

In de jaren negentig heeft hij met Alfons Jaakke en Tom van Deel ge-
werkt aan de vertaling van de Psalmen in de Nieuwe Bijbelvertaling 
(NBV). Hij heeft het exegetische grondwerk gedaan. Een gedetailleerde 
beschrijving van elke psalm, tekstkritische, grammaticale en syntactische 
beslissingen, een voorstel van indeling. Dat laatste, de versbouw, bleek 
uiteindelijk bepalend voor het gezicht van de vertaling. Voor het eerst 
sinds de Petrus Canisius (1936) is er nu weer een Nederlandse psalmver-
taling die de strofen zichtbaar maakt, door middel van witregels. 

Zijn huidige onderzoek richt zich op de vraag hoe het Psalter als boek 
is samengesteld. Wat is de samenhang van opeenvolgende psalmen? Is er 
sprake van een bewuste compositie? En wie zijn daar dan voor verant-
woordelijk? Dit is een nieuw veld van onderzoek. De grote lijnen zijn in-
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middels duidelijk, maar er moet nog vlees op de botten! Van Grol heeft 
een studie in voorbereiding over het slot van het boek Psalmen. 

Een al langer aanwezige interesse geldt de emotionele waarde van de-
ze teksten. Een conferentie in Salzburg over emoties in de deuterocano-
nieke (apocriefe) literatuur gaf hem de zeldzame gelegenheid dit onder-
werp dat zo onderbelicht is gerichter te bestuderen.5 Dit boekje is daarvan 
een geschikte voortzetting, zoals u al gezien heeft. 

De lezers 

Wat mag de lezer in die boekje verwachten? Deels is dat al duidelijk ge-
worden in het voorgaande – en we zullen het hier nog samenvatten –, 
maar één vraag die de schrijvers stellen, betreft de lezers zelf. Hoe gaan 
we om met de IK-persoon in de Bijbelse gebeden? Zijn wij dat zelf? Moe-
ten wij ons met hem of haar identificeren? Past ons deze Bijbelse IK wel? 
Kan zijn gebed wel mijn gebed zijn? Het eerste hoofdstuk gaat uitdrukke-
lijk op deze vraag in met een literaire studie van Psalm 65. Het derde 
hoofdstuk benadert dezelfde vraag vanuit het rituele IK. 

Het tweede hoofdstuk presenteert de voorbeden van Abraham over 
Sodom en van Amos over zijn volk en gaat over gebedsverhoring. We 
weten dat we niet kunnen rekenen op verhoring, maar hoe moeten we dat 
begrijpen? Hebben deze Bijbelse gebeden ons op dit punt iets te zeggen? 

Het derde hoofdstuk biedt een close reading van Psalm 6 en stelt de 
vraag hoe we dit soort psalmen, klaagpsalmen, kunnen begrijpen. Wat 
gebeurt er in deze gebeden? Ze vloeien over van emotie, hoe wezenlijk is 
dat? We proberen de kern te naderen door ze te zien als rituele teksten. 
Uiteindelijk is het de vraag hoe emotioneel ons gebed kan zijn en waar-
toe, in godsnaam! 

Het vierde hoofdstuk gaat over het loven van God. Een andere emotie, 
vreugde, staat hier centraal. Bijbelse lofpsalmen spreken meestal over God 
in plaats van tot hem. Wat mag hiervan de zin zijn? Wat is dat, het loven 
en prijzen van God? Kunnen de Bijbelse hymnen ons leren wat het loven 
van God voor ons kan inhouden? 

Wat verwachten de schrijvers van de lezers? Aandacht, geduld en ei-
genwijsheid. We stellen vragen aan de orde waarop geen zeker antwoord 
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is, maar waarmee we wel verder komen door er aandacht aan te schenken. 
We zoeken onze antwoorden in het nauwkeurig lezen van de gebeden. 
Slow reading vereist een dosis geduld, maar levert per definitie altijd wat 
op, op zijn minst het plezier van het lezen! De schrijvers zijn eigenwijs en 
verwachten dat ook van hun lezers. Antwoorden roepen nieuwe vragen 
op. Het is zaak te blijven vragen tot een nieuw perspectief ontstaat. 

Wij hopen dat wij met dit boekje een studieuze bijdrage kunnen leve-
ren aan uw begrip van het Bijbelse bidden en daarin tevens inspiratie 
kunnen bieden voor uw eigen praktijk. 
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1. De identiteit van de bidder: ik is niet-ik 

Een analyse van Psalm 65 

 
Beginnende psalmbidders willen nogal eens tegen mij zeggen, wanneer 
zij hun eerst gebedservaringen met mij delen: ‘ik ben die ik niet’. De 
psalmist zit zwaar in de put en spreekt de meest sombere woorden, ter-
wijl je zelf juist vrolijk bent. Je ervaart dan dat je die ik van de psalm die je 
bidt, niet bent. Of je hebt het juist zelf erg zwaar, terwijl de psalmist al-
leen maar zingt van feestvieren. Ook dan beleef je, dat jij die ik van de 
psalm niet bent. 

 
Deze basiservaring is uiterst belangrijk bij het bidden van psalmteksten. 
Het ik-personage blijkt niet identificeerbaar met de concrete bidder van 
de psalm. Maar hoe functioneert die ik dan? Aan de hand van Psalm 65 
willen we meer zicht krijgen op de rol die de ik speelt in de psalm. 

De poëtische structuur van Psalm 65 

Psalm 65 is een gedicht. Het ik-personage in Psalm 65 functioneert van-
zelfsprekend primair binnen de poëtische tekst die psalm is. We kijken 
daarom allereerst naar Psalm 65 als poëzie.6 

 
2a  Aan u is stilte een lofzang, hd-1 sz-1 sf-1 
 2b   o God in Sion, 
2c  en aan u moet men de gelofte voldoen, 
 3a   o Hoorder van gebed. 
3b  Tot u komt alle vlees. 
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4 a  Woorden van zonden waren krachtiger dan ik; sf-2 
 4b   onze overtredingen, u vergeeft ze. 
 
5a  Welzalig hij die u verkiest en doet naderen, sf-3 
 5b   dat hij mag wonen in uw voorhoven. 
5c  Mogen wij ons verzadigen aan het goede van uw huis, 
 5d   aan het heilige van uw tempel. 

      

6a  Met vreeswekkendheden in gerechtigheid antwoordt u ons, sz-2 sf-4 
 6b   o God van onze bevrijding 
6c  Betrouwen van alle uiteinden van de aarde 
 6d   en van in de zee verafgelegenen, 
 
7a  die de bergen gegrondvest heeft in zijn kracht, sf-5 
 7b   die omgord is met macht, 
8a  die tot kalmte gebracht heeft het gebulder van de zeeën, 
 8b   het gebulder van hun golven 
  8c   en het rumoer van de naties, 
9a  en daarop vreesden de bewoners van de uiteinden uw tekens: 
 9b   de uiteinden van de morgen en de avond doet u jubelen. 

        

10a  U heeft het land bezocht en daarop heeft u het besproeid. hd-2 sz-3 sf-6 
 10b  Zeer rijk maakt u het: 
  10c  de beek van God is vol water 
10d  U grondvest hun tarwe, 
 10e  ja, zo grondvest u het. 
 
11a  Door zijn ploeglanden te laven, sf-7 
 11b   neer te doen dalen zijn voren, 
11c  maakt u het in dauwregens week, 
 11d   zegent u zijn uitspruitsel. 
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De lezer in het gedicht 

In elke tekst is ook een lezer aanwezig.8 Bij sommige tekstgenres wordt 
deze expliciet gemaakt. Zo worden veelal op het einde van een sprookje de 
vermeende lezers aangesproken: ‘en dus, beste kinderen, mogen jullie 
nooit dat en dat doen’. Natuurlijk kunnen concrete kinderen de wijze les 
naast zich neerleggen, maar vanuit de tekst gedacht heeft een lezer deze 
optie niet. 

Ook in Bijbelse teksten komt de lezer die erin aanwezig is, soms expli-
ciet aan bod. Het bekendste voorbeeld is de slotopmerking in Johannes 
20,30-31. Daar stelt de verteller van het evangelieverhaal dat hij nog veel 
meer over Jezus had kunnen opschrijven, Jezus heeft immers nog veel 
meer wondertekenen gedaan; maar de verhalen die hij opgeschreven 
heeft, zijn genoeg, zo laat hij weten, opdat jullie, beste lezers, zouden 
geloven dat Jezus de Christus is en jullie, beste lezers, leven zouden heb-
ben in zijn naam. Uiteraard betekent dat niet dat iedere concrete lezer van 
vlees en bloed aan het einde van het twintigste hoofdstuk van het Johan-
nesevangelie ook daadwerkelijk zal geloven, maar vanuit de tekst gedacht 
kan een lezer niet anders. 

 
Zoals bij elke tekst is ook in Psalm 65 zo’n tekstinterne lezer aanwezig. 
Maar deze wordt nergens eventjes rechtstreeks aangesproken. De tekstue-
le lezer staat op afstand. Je moet zoeken waar de leestoegangen voor hem 
aanwezig zijn. 

Deze verborgen positie van de tekstinterne lezer is tekenend. De lezer 
wordt als het ware op afstand gehouden. Daarmee wordt door het gedicht 
als geheel een parallelle positie voor de lezer uitgedrukt als het ik-
personage inneemt in het gedicht. Centraal in de positie van de ik stond 
zijn niet-toe-eigening. Ook de lezer wordt deze positie toegedacht. Wat de 
ik niet doet, niet mag en kan doen op grond van zijn gebedsrelatie, name-
lijk de uitverkiezing claimen en het ideale beloofde land, dient ook de 
tekstinterne lezer niet te doen. 
De teksttoegangen die de lezer in het gedicht geboden worden, zijn indi-
rect. Twee worden er zichtbaar in de tekst van Psalm 65. 
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De eerste leestoegang biedt versregel 3b tot u komt alle vlees. De uit-
drukking alle vlees heeft een universeel element in zich: iedere mens 
wordt daarmee aangeduid door de psalm en wel als fragiel en sterfelijk. 
Indien iedere mens tot het alle vlees van Psalm 65 behoort, dan kan de 
tekstinterne lezer zich daartoe ook rekenen. 

In dat geval heeft de lezer een teksttoegang nog vóór de ik-strofe, stro-
fe 2. De lezer in de tekst van Psalm 65 moet dan de ontwikkeling waarbij 
de ik zich positioneert in de tekst en op grond waarvan deze ik laat zien 
geen toe-eigening te claimen, nog meemaken. De lezer loopt dan als het 
ware mee op met de ik en leert op deze wijze evenmin in de valkuil van de 
toe-eigening te vallen. 

 
Deze universele positie van alle vlees die voor de tekstlezer openligt in 
Psalm 65, wordt in het woordgebruik van versregel 10a-c nader onder-
steund. In het Hebreeuws wordt gezegd dat de u de ‘éréts bezocht heeft. 
Dit Hebreeuwse woord kan twee dingen betekenen: zowel land, namelijk 
het land Israël, als aarde, namelijk alle landen. Vanuit de ik moet hier aan 
het land gedacht worden: de uit- en inzoomende beweging rond de plaats-
bepaling van de aangesproken God, namelijk in Sion, roept de focus op 
van het beloofde land Israël. 

Indien echter gedacht wordt vanuit de leesoptie voor de tekstlezer, 
ontstaat er een perspectief vanuit alle vlees. Het beloofde land van de ik 
gaat daarmee over in de gehele aarde. Daarmee gaat de niet-toe-eigening 
eveneens over naar de gehele wereld. 

 
Een tweede optie voor de lezer in de tekst van Psalm 65 is het gebruik van 
de eerste persoon meervoud. Deze start met de vergeving van onze over-
tredingen in versregel 4a-b en krijgt vervolgens gestalte in de wens laten 
wij ons verzadigen omtrent het heiligdom van God in versregel 5c-d en de 
aanduiding van God als God van onze bevrijding in versregel 6a-b. De lezer 
in de tekst van Psalm 65 zou zich kunnen verstaan als onderdeel van de 
geloofsgemeenschap die zichtbaar wordt in de ontwikkeling van de ik. 

Dit betekent dat de lezer in deze leesoptie een teksttoegang heeft ná de 
ik-strofe, strofe 2. Hij is aanwezig in de tekst, nadat de ik zijn positie in-
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2. Verhoort God het gebed van de bidder? 

Over Abraham en Amos 

 
Het is een bekend probleem: je bidt ergens voor, maar of God ant-
woordt… En dat terwijl de Schriften veelvuldig betuigen dat God hoort! 
Zoals in Psalm 34,18; 69,34. En in Psalm 65 wordt God zelfs aangespro-
ken met de titel Hoorder van gebed. Als God hoort, verhoort hij dan ook? 

Deze ervaring omtrent de gebedsverhoring is evenwel niet vreemd aan 
de Bijbel. Ze komt er zelfs vaker in voor dan je denkt. Aan de hand van de 
voorbede van Abraham in het boek Genesis en van de voorbede van Amos 
in het naar hem genoemde boek willen we ons verdiepen in het probleem 
van de gebedsverhoring. 

Abraham gaat pleiten voor Sodom 

In de Abrahamcyclus maakt het hoofdpersonage Abraham in het klein 
mee wat het Godsvolk in het groot meemaakt. Daarom trekt Abraham in 
het reisverhaal in Genesis 12-13 niet één keer naar het land Kanaän, vanuit 
Haran, maar nog een tweede keer, vanuit Egypte. Abraham wordt in het 
land geconfronteerd met een hongersnood, zoals later het kleine volk 
Gods ten tijde van Jakob en zijn twaalf zonen ook met een hongersnood 
te maken zullen krijgen, en moet daardoor uitwijken naar Egypte (Gene-
sis 12,10 en 46,1-47,10 staan parallel aan elkaar). En zo moet Abraham 
uittrekken uit Egypte en door de woestijn gaan, om het land van de belof-
ten definitief in te kunnen trekken (Genesis 13,1 en Exodus 12,51 staan 
eveneens parallel aan elkaar). 

De overige verhalen in de Abrahamcyclus beschrijven de ervaring van 
het hoofdpersonage in het land. Een van die ervaringen omvat Israëls 
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tigt de bode nogmaals namens de Heer deze houding van Abraham: “om-
dat jij dat voor mij gedaan hebt en mij je zoon niet hebt onthouden” (vers 16). 
Het vormt de basis voor de herhaling van de drie beloften: een volk, een 
land en een zegen. En, zo luidt het slot van het verhaal, Abraham keerde 
terug naar zijn knechten (vers 19). Abraham, niet Abraham en Isaak. Isaak 
is de Heer niet onthouden en van hem heeft Abraham afstand gedaan op 
de berg Gods. 

Terwijl de Heer zich openbaart als de gever van de plaats van de cul-
tus, meer nog als gever van de cultus zelf, wordt tevens duidelijk dat de 
realisatie van zijn beloften niet geclaimd noch toegeëigend kan worden, 
maar alleen gerealiseerd wordt door er afstand van te nemen in Gods 
naam. 

Amos gaat pleiten voor het Godsvolk 

Abraham is niet de enige van wie verteld wordt dat hij voorbeden verricht. 
Ook Amos spreekt voorbeden ten gunste van het volk Gods. 

Het boek Amos is opgebouwd rond de beruchte clash tussen de ge-
lijknamige profeet en Amasja, de priester van Betel, beter nog: de hoge-
priester van Betel (Amos 7,10-17). Voorafgaande aan deze botsing spreekt 
Amos verschillende profetieën, erna eveneens. Zijn directe rede die Amos 
uitspreekt, voordat het conflict met Amasja verhaald wordt, eindigt met 
drie visioenen. In deze visioenen speelt Amos zelf een actieve rol. Daartoe 
behoort ook zijn rol als voorbidder ten gunste van het Godsvolk. 

Wanneer Amos na de clash verder spreekt, volgen in deze nieuwe di-
recte rede eerst nog twee visioenen. De voorbede lijkt daarin evenwel ver-
dwenen. 

De profeet blijkt in het boek Amos niet alleen een boodschapper na-
mens God bij het volk te zijn, maar ook een advocaat namens het volk bij 
God. Maar zijn intercessie ten gunste van het Godsvolk gaat niet vanzelf. 

We richten onze aandacht allereerst op de eerste drie visioenen die 
Amos rapporteert (Amos 7,1-9). 
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3. Klagen en smeken: een weg van innerlijke  

transformatie 
De Bijbelse klaagpsalmen 

 
 
Psalm 6 
1  Voor de koorleider. 
  Bij snarenspel, op de wijs van De achtste. 
  Een psalm van David. 
 
2a JHWH, u bent woedend, straf mij niet! 
 2b u bent toornig, tuchtig mij niet! 
3a  heb erbarmen met mij, JHWH, want ik kwijn weg, 
 3b genees mij, JHWH, want mijn botten zijn bang, 
4a ja, met angst geslagen is mijn ziel – 
 4b maar u, JHWH, hoe lang nog ...?! 
 
5a  Keer om, JHWH! maak mijn ziel vrij! 
 5b red mij omwille van uw gunst, 
6a want in de dood is er geen herinnering aan u, 
 6b wie in het dodenrijk kan u prijzen? 
      
7a Uitgeput ben ik van mijn zuchten, 
 7b ik maak elke nacht drijfnat mijn dek, 
 7c met mijn tranen doordrenk ik mijn bed; 
8a verzwakt van leed is mijn oog, 
 8b uitgewoond door al mijn benauwers. 
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9a Wijkt van mij, alle kwaadstichters, 
 9b want gehoord heeft JHWH mijn luide wenen, 
10a gehoord heeft JHWH mijn smeekbede, 
 10b JHWH neemt mijn gebed aan! 
11a Beschaamd zullen staan, met angst geslagen, al mijn vijanden, 
 11b zij keren om, beschaamd in een oogwenk. 

 
Een onbekommerde lezing van Psalm 6 kan alleen maar vervreemding 
wekken, zeker indien men de psalm leest als gebed. Dat is niet alleen te 
wijten aan de ouderdom van de tekst. Een tekst van om en nabij 2500 jaar 
geleden schreeuwt immers om uitleg. De psalm heeft het ook aan zichzelf 
te danken. Hij laat de lezer geen ruimte. In de eerste persoon gesteld 
vraagt hij om identificatie. De lezer valt al vlug samen met die ‘ik’ van de 
psalm, als hij niet op zijn hoede is. Zeker een hedendaagse lezer, die ge-
neigd is alles op zichzelf te betrekken. Goede kans dat de psalm niet 
spoort. 

We zoeken in dit hoofdstuk het spoor van Psalm 6. Twee begrippen 
zullen ons de weg wijzen, emotie en ritueel. We ontdekken Psalm 6 als 
een emotioneel scherpe en suggestieve tekst. Deze ontdekking leidt ons 
tot het inzicht dat het centrale Anliegen van de psalm ligt in de emoties, of, 
beter, in emotionele verandering, in de innerlijke transformatie van de 
bidder, vanuit zijn of haar woede, angst en verdriet naar vreugde. We 
lezen de psalm vervolgens ook als een rituele tekst, een tekst die een rol 
heeft gespeeld binnen een klaag- of rouwritueel. Zo krijgen we een zeker 
beeld van de betekenis van de psalm voor de bidder in Bijbelse tijden. 
Uiteindelijk is natuurlijk de vraag of deze oeroude tekst ook nu nog gebed 
kan zijn! 

We zullen Psalm 6 strofe voor strofe lezen om ons te oriënteren in dit 
gebed. Een intermezzo gaat in op de merkwaardige associatie van dood-
gaan en het prijzen van God. Vervolgens stellen we de vraag wie de ‘ik’ is 
van de psalm. Dat brengt ons bij emotie en emotionele verandering, bij 
het klaagritueel en zijn functie. In Psalm 6 gaat de bidder de weg van 
woede, angst en verdriet naar vreugde. 

 



 

[ 87 ] 

(NBV). Bruid en bruidegom verbreken de voltrekking van het huwelijk en 
verlaten ‘het bruidsbed’ (NBV). 

Nu is het merkwaardige van dit boeteritueel dat Joël nergens duidelijk 
maakt wat het volk misdaan heeft. Joël graaft dieper, het gaat hem om 
relatie en houding. In het boeteritueel richt het volk zich weer op God en 
zo kan God de relatie herstellen (Joël 2,12; eigen vertaling): 

 
Maar ook nu nog – woord van JHWH: 
 
‘Keert om tot mij met heel jullie hart, 
met vasten, met wenen, met klagen!’ 
Scheurt jullie hart, niet jullie kleren! 
Keert om tot JHWH, jullie God! 
 
Ja, genadig en barmhartig is hij, 
traag in woede, groot in trouw, 
en berouw toont hij over het kwaad. 
 
Wie weet, keert hij om en toont hij berouw (…) 

  
God nodigt het volk uit tot omkeer, tot toekeer naar hem, zodat hij, wie 
weet, zegt Joël, zich vervolgens toekeert naar zijn volk. Voor Joël is het 
leven op de diepste laag verstoord. Zijn geneesmiddel is radicaal. Hij 
roept op het leven volledig stop te zetten. In het ritueel wordt de versto-
ring van het leven ervaarbaar. De spottende vraag van de volken is de ei-
genlijke vraag in het vasten: Waar is nu onze God?! Terwijl er maar één 
adres is in het ritueel: God, is hij in het ritueel meer dan ooit afwezig. In 
het vasten, wenen en klagen gaat men op weg naar God, maar niet anders 
dan door zijn afwezigheid te ervaren. De weg naar de vreugde is de weg 
van het verdriet. 

De weg van het verdriet 

Het ritueel, of het nu gaat om klagen, rouwen of boete doen, geeft struc-
tuur aan het verwerken van donkere emoties, zodat de deelnemer verder 
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kan met zijn leven. Levensleed gaat niet zonder emoties, niet zonder 
angst, woede, verdriet of schuldgevoel. Het ritueel schept de ruimte en de 
tijd de eigen emoties te doorleven. Deze structurering van tijd en ruimte 
is voor de deelnemer een objectief gegeven, zij is voorgegeven en de deel-
nemer hoeft haar niet zelf te ontwerpen. Zo staat ook het einde van het 
ritueel vast. Dit helpt de deelnemer terug te keren naar zijn gewone leven. 

De insteek van het oude ritueel zal de hedendaagse lezer vreemd voor-
komen. Uitgangspunt is niet wat de deelnemer voelt. Hij begint niet aan 
het ritueel, omdat hij zich angstig, woedend, verdrietig of schuldig voelt. 
Hij kan zich zo voelen, natuurlijk, maar hij begint zijn ritueel, omdat zijn 
situatie daarom vraagt. Hij heeft een belangrijk verlies geleden, hij is 
zwaar ziek, hij heeft een familielid of goede vriend verloren, hij wordt 
beschuldigd of is uit de gemeenschap gestoten. In dit soort situaties dient 
het ritueel zich aan. 

Ook het einde van het ritueel valt niet noodzakelijk samen met het 
moment dat de deelnemer emotioneel tot rust gekomen is. Het slot met al 
zijn eigen riten – zich wassen, zalven, kleden, enzovoort – ondersteunt 
juist het tot rust komen. 

Het ritueel schept een eigen werkelijkheid los van momentane gevoe-
lens. Dit inzicht is essentieel. De emoties die gepaard gaan met levens-
leed, vragen erom dat men ze voelt, herkent en erkent. Toch is er geen 
enkele garantie dat ze zich ook aandienen. Men kan er overheen leven, ze 
ontkennen en ze verdringen. Het ritueel stimuleert de emoties, triggert ze 
en diept ze uit. Dat is niet zo belangrijk voor hen die een goede toegang 
hebben tot hun gevoel, maar bijzonder belangrijk voor hen die daarmee 
moeite hebben. 

Het ritueel maakt gevoelens los en diept ze uit in gebaren, woorden en 
beelden. De onderdelen van het ritueel noemt men in het Duits Selbst-
minderungsriten. De riten zetten het leven stop, zagen we, maar verande-
ren het ook in chaos. Het strenge vasten tast de lichamelijke vitaliteit aan. 
Met het scheuren van de kleren of het aantrekken van lompen, met het 
zitten op de grond en het strooien van as op het hoofd tast men de eigen 
sociale positie aan. Het zich onthouden van seksueel contact haalt symbo-
lisch gezien de toekomst onderuit. En let wel, dit alles speelt zich niet af 
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4. God loven: vreugde, verlangen en roeping 

De Bijbelse lofpsalmen 

 
We gaan in dit hoofdstuk op zoek naar de zin van de lofzang. Een belang-
rijk deel van de traditionele gebeden en de psalmen is hymnisch van aard. 
Het lijkt zo eenvoudig. In de lofzang loven en prijzen wij God. Maar klopt 
dat wel? We laten ons op zoek naar de betekenis van de hymne leiden 
door drie vragen. Is de lofzang wel gebed of gebeurt er in de Bijbelse 
hymne iets heel anders? Waarom zingen we liederen die God voorstellen 
op een manier die haaks staat op de werkelijkheid zoals we die ervaren? Is 
het wel zo zeker dat het in de hymne om God gaat? 

Op deze manier verkennen we enkele wezenlijke dimensies van het 
loven en prijzen van God. Het delen in de vreugde, het levend houden van 
het verlangen en het geroepen worden tot onze identiteit. Al doende lezen 
we een aantal sterk uiteenlopende psalmen: Psalm 117; 96; 1 Kronieken 
16,8-36; Psalm 150; 148 en 8. 

Vreugde delen 

Psalm 117 is weliswaar de kortste hymne van het Psalmboek, maar niet-
temin volledig en dus een geschikte psalm om mee te beginnen. Hij luidt 
in de Nieuwe Bijbelvertaling: 

 
1a  Loof JHWH, alle volken, 
 1b prijs hem, alle naties: 
2a zijn liefde voor ons is overstelpend, 
 2b eeuwig duurt de trouw van JHWH. 
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