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Gedichten bestaan bij de gratie van wit. Dat onderscheidt ze van proza, de woordenstroom die 
maar doorgaat en de bladspiegel vult. Gedichten hebben versregels, aan het eind waarvan de 
woorden ons overlaten aan het wit. Dat is het sprakeloze, waar elk gedicht door wordt 
omringd. Het beeldt uit dat poëzie een verovering op het zwijgen is, een verwijzing bovendien 
naar wat niet gezegd wordt of niet gezegd kan worden. Het gedicht is een eiland in een zee 
woordenloosheid. Elke versregel grenst aan die zee en wie een gedicht leest is zich daardoor 
voortdurend bewust van het feit dat de woorden hier op de grens van het onuitgesprokene of 
onuitsprekelijke verkeren. 
In de meeste Nederlandse bijbelvertalingen komen de psalmen er wat het wit betreft bekaaid 
vanaf Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, ruimtegebrek bij voorbeeld, maar het resultaat is 
in elk geval dat ze er minder als poëzie uitzien dan zou kunnen en moeten. De versregel is 
meestal wel zichtbaar gemaakt, maar het wit tussengroepen van versregels, de strofen, komt 
zelden voor. Grotere gehelen van de psalm, de zogeheten stanza's, willen nog wel eens door 
witregels gemarkeerd worden, maar de fijnere structurering in formeel opzicht blijft meestal 
onzichtbaar. 
Hebraïci kunnen de onderverdeling van een psalm in stanza's en strofen beargumenteren 
vanuit de Hebreeuwse tekst, hoewel deze segmentering daarin niet, zoals in onze poëzie, 
visueel is. Een Nederlandse literaire vertaling van de psalmen moet natuurlijk zo veel 
mogelijk profijt trekken van de hier heersende poëtische conventies: de versregel en de strofe, 
die beide een kwestie van wit zijn. De gerichtheid van de vertaler op het wit is meteen ook 
een gerichtheid op de versregel, als kleinste poëtische eenheid wat de opbouw van het gedicht 
betreft, en op de strofe als beeldbepalend structuur- en compositie-element. 
Het gebruik in de vertaling van wit, van versregels en strofen, komt tegemoet aan de 
verwachtingen van poëzielezers. Het dwingt de vertaler er ook toe om deze 
structuurelementen, die ook aan de Hebreeuwse tekst zijn te onderscheiden, over te hevelen 
naar de Nederlandse, zowel formeel als inhoudelijk. Voor de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
van de psalmen is, na een aarzelend begin (alleen kleine psalmen in strofen, de grotere in 
stanza's), nu de afspraak gemaakt dat alle psalmen gestrofeerd zullen worden. Dat levert een 
aanzienlijke hoeveelheid wit op, tussen de strofen, en het onschatbare voordeel is dat 
daardoor het gedicht als gedicht ogenblikkelijk meer serieus wordt genomen. Wit is een 
beproefd middel om aandacht op te eisen voor poëzie als zijnde poëzie. Wie er slordig mee 
omspringt, of het nu is op het niveau van de versregel of van de strofe, verliest zijn 
geloofwaardigheid als literair vertaler. 
Het is een feit dat een gestrofeerd gedicht, het hoeft beslist niet regelmatig gestrofeerd te zijn, 
de belangstelling voor de tekst aanwakkert en ook de behoefte stimuleert om precies te weten 
wat er eigenlijk staat. Het vergroot de behoefte aan interpretatie, omdat een tekstgedeelte dat 
in het wit is gezet, naar voren springt en preciezer gelezen zal worden dan wanneer het in een 
nooit of zelden door wit onderbroken stroom van versregels optreedt. 
Misschien kan de gedachte ontstaan dat strofering al een stap is op de weg van herdichting, 
die eindigt bij wat wij gewend zijn de psalmberijming te noemen. Dat is niet het geval. Van 
belang is om strofen te onderscheiden van coupletten: strofen behoren, volgens de hebraïci, 
tot de inwendige structuur van de psalm. Het couplet, van de gezongen psalmberijming, heeft 
een totaal andere betekenis en is er alleen op gericht via een zich steeds herhalende, 
betrekkelijk korte melodische structuur de gehele psalm, in coupletten opgedeeld, zingbaar te 
maken. Rijm is hierbij onontbeerlijk gebleken. 



In de NBV is rijm ongewenst, zelfs opvallend binnenrijm wordt liefst vermeden. Ook 
metrum, zoals Gerhardt en Van der Zeyde consequent toepasten, is geen voorwaarde, 
integendeel, een min of meer natuurlijke ritmiek, die strookt met het tekstbeeld (met het wit) 
dus, is het streven. 
Wat het wit precies doet en welke uitwerking het heeft op de vorm, de formulering en de 
inhoud van de psalm kan het best duidelijk gemaakt worden door vergelijking van een paar 
vertalingen. Ik kies er vier: [l] een 20ste-eeuwse Statenvertaling, [2] de vertaling van het NBG 
uit 1951, [3] de Willibrordvertaling van 1995 en [4] de NBV. Vier keer psalm 123. 
 
[1] 
Psalm 123 
 
Een lied hammaäloth. 
Ik hef mijne oogen op tot U, die in de hemelen zit. 
2 Zie, gelijk de oogen der knechten zijn op de hand hunner heeren, 
gelijk de oogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw, alzoo 
zijn onze oogen op den HEERE, onzen God, totdat hij ons genadig zij. 
3 Wees ons genadig, o HEERE! wees ons genadig, want wij zijn der ver- 
achting veel te zat; 
4 onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der 
hoovaardigen. 
 
[2] 
Psalm 123 
 
Een bedevaartslied. 
 
Ik hef mijn ogen op tot U, 

die in de hemel troont. 
2 Zie, gelijk de ogen der knechten 

zijn op de hand van hun heren, 
gelijk de ogen der dienstmaagd 

zijn op de hand van haar gebiedster, 
zo zijn onze ogen op den HERE, onze God, 

totdat Hij ons genadig zij. 
3 Wees ons genadig, HERE, wees ons genadig, 

want wij zijn meer dan verzadigd van verachting; 
Onze ziel is meer dan verzadigd 

van de spot der overmoedigen, de verachting der hovaardigen. 
 
 



[3] 
Psalm 123 
 
Een bedevaartslied. 
 
Ik sla mijn ogen naar U op, 
naar U die troont in de hemel. 
Zoals de ogen van slaven 
op de hand van hun meester staan gericht, 
zoals de ogen van een slavin 
op de hand van haar meesteres staan gericht, 
zo staan onze ogen gericht op de HEER, 
om te zien of onze God genadig wil zijn. 
Wees ons genadig, HEER, wees genadig. 
Wij zijn zo lang al zo diep gekwetst, 
Wij hebben meer dan genoeg 
van de hoon van sporters, 
van de minachting van pronkers. 
 
[4] 
Psalm 123 
 
1 Een pelgrimslied. 
 
Naar u sla ik mijn ogen op, 
naar u die in de hemel troont, 
2 zoals de ogen van een slaaf 
de hand van zijn heer volgen, 
 
en de ogen van een slavin 
de hand van haar meesteres, 
zo volgen onze ogen 
de HEER, onze God, 
tot hij ons genadig wil zijn. 
 
3 Wees genadig, HEER, wees ons genadig, 
wij worden veracht, meer dan te dragen is. 
4 Meer dan onze ziel kan dragen 
raakt ons achteloze spot, 
de hoogmoed van onverschilligen. 
 
De Statenvertaling is formeel gesproken poëtisch ontoereikend: er zijn geen versregels te 
onderscheiden, laat staan strofen. De andere vertalingen honoreren tenminste de versregels, 
maar die zijn zeer wisselend van lengte of van aantal heffingen. Alleen de NBV strofeert de 
psalm en laat dus wit toe tussen versregels. Evenals de Willibrordvertaling houdt de NBV ook 
de lengte van de versregels in toom, waardoor meer de aanblik van een gedicht wordt bereikt. 
De strofering van psalm 123 in de NBV is opmerkelijk, omdat er een witregel middenin de 
vergelijking valt van vers 2. Maar die vergelijking is dan ook dubbelzijdig verbonden, 
enerzijds met vers 1, anderzijds met vers 2efg. Die verbondenheid naar twee kanten is 



uitgebeeld door de witregel en de verdeling van de tweeledige vergelijking over twee strofen. 
Dat vers 3-4 een afzonderlijke strofe vergen, zal wel niemand willen bestrijden. 
Kortom, het wit is in de NBV-psalmvertaling tot een van de belangrijkste poëtische 
kenmerken geworden. Pas in en door het wit kunnen de psalmen hun poëtische functie 
volledig vervullen. 



Ds Pieter van Walbeek Ankeveen, januari 2004 
Stichts End 59 
1244 PL Ankeveen 
Tel. 035-6561672 / Fax 035-6569518 
e-mail pietervwalbeek@planet.nl 
Internet: http://go.to/pietervanwalbeek 
 
 
Open brief aan Tom van Deel naar aanleiding van zijn artikel ‘Het wit in de psalmen’, 
in ‘Filter’, Tijdschrift over vertalen, jaargang 10 nr. 3. 
 
Beste Tom van Deel, 
 
Op dit moment geef ik een cursus over de opgangsliederen (de psalmen 120-134). Een 
deelnemer aan de cursus gaf mij onlangs het nummer van het tijdschrift Filter over de Nieuwe 
Bijbel Vertaling (NBV). Daarin trof ik uw artikel ‘Het wit in de Psalmen’, waarin één van de 
opgangsliederen (Psalm 123) als voorbeeld functioneert. Het artikel munt uit door helderheid, 
zoals wit een uitgesproken heldere kleur is. In uw artikel had in plaats van psalm 123 elke 
andere psalm of elk ander gedicht kunnen functioneren.En om geen misverstanden te laten 
bestaan: zo hoort het ook! Psalmen zijn gedichten zoals alle gedichten. Het wit in de psalmen 
is hetzelfde wit als het wit in alle andere gedichten. Ik ga zelfs verder dan bij de NBV 
gebruikelijk is. Bij alle boeken van de bijbel zou het zinnig zijn om dit wit te laten 
voorkomen. Ook de zgn. historische boeken zijn in zekere zin ‘gedichten’, dat wil zeggen: er 
wordt op een verdichtende manier gesproken. En daarbij is het dan zinvol om wat in één 
adem uitgesproken wordt op één regel te plaatsen, zoals Martin Buber en Franz Rosenzweig 
op een voorbeeldige manier in hun Verdeutschung gedaan hebben. Als de tekst regel voor 
regel voor ons komt te staan wordt de lezing, de schrift-lezing (binnen en buiten de kerk) 
bevorderd. Het is geen woordenbrij meer, zoals de doorlopende tekst vaak te zien geeft.  
Dit wit tussen de teksten biedt de gelegenheid om de teksten door de misverstanden heen te 
verstaan. Zo interpreteer ik uw artikel, waarin u met het ‘wit’ het geheim dat in een tekst 
verscholen ligt, benadrukt. Maar een geheim wil openbaar worden, het wil niet tot zwarte 
magie leiden. Omgekeerd geldt ook: als iets zo openbaar is, dat het voor iedereen zo maar te 
verkrijgen is, dan is het ‘wit’ geen ‘wit’ meer, maar ‘grijs’ geworden.  
Bij het openbaar-worden is het van groot belang om kritisch te blijven. Door alle twijfel en 
misverstanden heen kunnen er echter toch momenten zijn, dat een (misschien in eerste 
instantie wel niets-zeggende) tekst tot levende woorden wordt, die richting wijzen. Of, 
afhankelijk van hetgeen er gebeurt tussen de woorden en de lezer, troost, een lach, of 
ontroering teweeg brengen. Heel het menselijk bestaan mag meedoen, in zijn diepte en in zijn 
hoogte, in zijn lengte en in zijn engte. Kortom, er gebeurt iets als woorden voor de lezer, die 
hoorder van de woorden wordt, gaan spreken. En het wit tussen de regels is daaraan 
dienstbaar. U voelt wel, dat ik hiermee toch een iets ander accent aan uw artikel gegeven heb. 
Centraal staat dat woorden gaan spreken, niet meer een grijze lettertjesbrij zijn, maar levende 
woorden worden, daarvoor is het wit tussen het zwart onontbeerlijk.  
 
In uw heldere artikel, waarin ‘wit’ de hoofdkleur is, speelt bij psalm 123 eigenlijk alleen het 
wit tussen de regels een rol. Niet het zwart van de woorden. Als het zwart van de vertaling uit 
het Hebreeuws een grotere rol had gespeeld, dan had duidelijk kunnen worden hoe in déze 
vertaling het wit in de psalmen door het zwart van de vertaling overheerst wordt. Vers voor 
vers wil ik voor dit opgangslied een poging wagen om dit duidelijk te maken. Dat is al het 
eerste waar ik meteen over struikel. Het lied wordt in de vertaling niet ‘opgangslied’ of ‘lied 
van opgang’, maar ‘pelgrimslied’ genoemd. In veel vertalingen ‘bedevaartslied’. In het 



Hebreeuws staat echter niets over ‘pelgrimage’of ‘bedevaart’. Bij een dergelijke vertaling 
denk je aan een concrete ‘heilige plaats’, waar pelgrims naar toe onderweg zijn. In het geval 
van de ‘opgangsliederen’ (psalm 120 – 134) is de heilige plaats Jeruzalem. Wie zou bij een 
pelgrimage naar Jeruzalem niet kunnen denken aan de kruisvaarders of aan het huidige 
Jeruzalem? Of aan een hemels Jeruzalem, zoals Augustinus in zijn ‘De civitate Dei’ 
beschreven heeft? Bij beide associaties is het maar de vraag of het zwart van de woorden 
helder wit kan worden, in het eerste geval toch eigenlijk niet omdat het rood van het bloed de 
kleur bepaalt, in het tweede geval niet omdat alle kleuren in elkaar overgaan en het 
eindresultaat toch wel weer grijs zal worden. De vertaling ‘opgangslied’ of ‘lied van opgang’ 
(van der Leeuwstichting) is veel uitnodigender om in beweging te komen, om met het horen 
van de woorden van de psalm ‘op te gaan’. In welke omstandigheden dat gebeurt is niet grijs, 
maar wordt na psalm 120 – 122 helder aangegeven. In psalm 120 is er temidden van de 
benauwenissen voor de psalmdichter in Mesech (zoon van Jafeth, zoon van Noach, Gen 10,2) 
en Kedar (zoon van Ismaël, zoon van Abraham, Gen 25, 13), dus buiten de lijn naar Jacob, 
Israël toe, vrede temidden van de strijd van allen tegen allen. In psalm 121 (een lied ter 
opgang) worden alle plaatsen op de aarde onder de hemel (eerste gedeelte) en van nu aan alle 
tijden (tweede gedeelte) voor de opgang bestemd. En in Psalm 122 staan we in de opgang met 
onze voeten al in de poorten van Jeruzalem en wordt aan het slot van de psalm om de vrede 
van de stad gebeden. Is in Psalm 120 in het buitenland de vrede (de vrede van Jeruzalem (de 
stad van de vrede)) concrete realiteit, bij aankomst in Jeruzalem zelf wordt erom gebeden (= 
gevraagd!). Er begint als het ware iets te stokken in de opgang.  
De hapering wordt aan het begin van psalm 123 in het zwart van het Hebreeuws onder 
woorden gebracht. Het eerste vers van psalm 123 luidt (in eigen vertaling): 

Tot U hef ik mijn ogen op, 
die in de hemel gezeten bent! 

De hapering brengt tot uitdrukking, dat het maar de vraag is of er in Jeruzalem vrede is (met 
het oog op het priesterschap – het huis van de HEER, én met het oog op het koningsschap – het 
huis van David, vgl psalm 122). Bij deze vraag is het zinvol, dat de psalmdichter zijn ogen 
‘ten hemel richt’. De hemel is echter niet alleen het ‘bovennatuurlijke’ of iets dergelijks, de 
psalmdichter gaat er van uit, dat in de hemel, waarover hij spreekt, bijna op een menselijke 
wijze iemand ‘gezeten is’, d.w.z. zich gevestigd heeft om van daaruit met zijn daden iets te 
doen (bv. psalm 113: ‘Die zit in de hoogte, die ziet in de diepte’!). Wat dat doen in de 
verwachting van de psalmdichter van psalm 123 inhoudt, zal in het vervolg van de psalm 
duidelijk worden. De NBV vertaalt: 

Naar u sla ik mijn ogen op, 
naar u die in de hemel troont, … 

Over ‘tronen’ wordt in de psalm niet gesproken, maar de vertaling valt te verdedigen, omdat 
het een bijbelse voorstelling is, dat God in de hemel als een koning gezeten is. Hebben de 
vertalers het ‘gezeten zijn’ te nederig gevonden voor de hoge God? Veel erger en eigenlijk 
niet te verdedigen is echter, dat de vertalers na deze beginwoorden niet het wit laten 
functioneren, maar de tekst na een komma laten doorlopen. Juist het wit is hier heel 
functioneel. Het is namelijk bij voorbaat allerminst helder, dat ‘bij het ogen opheffen tot U, 
die in de hemel gezeten bent’, er iets gezien wordt. Die spanning zit duidelijk in de tekst. In 
het Hebreeuws is die spanning hoorbaar en in het zwart van de Hebreeuwse woorden 
zichtbaar, doordat de psalmdichter na deze twee regels het woordje ‘hinné’ laat horen, ‘een 
woordje van opmerkzaamheid’, zoals de statenvertalers zeiden, een ‘Aufmerksamkeiterreger’, 
zoals onze Oosterburen het tegenwoordig uitdrukken. De psalmdichter wil ons hiermee 
opmerkzaam maken op het feit, dat zijn ogen niet zomaar ‘ten hemel’, naar ‘het goddelijke’ of 
‘het bovennatuurlijke’ opgeheven zijn, maar naar een God, die zich in zijn Naam, de HEER, 
bekend maakt en met wie hij in een, nu te omschrijven, relatie staat: 



Zie, zoals de ogen van knechten 
zijn op de hand van hun heren, 
zoals de ogen van een dienstmaagd 
op de hand van haar gebiedster, 
zó zijn onze ogen 
op de HEER, onze God, 
totdat Hij ons genadig is. 

Zinvol (en heel actueel!) wordt de hapering van de opgang na de omschrijving van de relatie 
weergegeven: ‘…. totdat Hij ons genadig is’. Het stokt in de opgang naar de vrede van 
Jeruzalem en de psalmdichter kan als het ware niet verder, daarom omschrijft hij in twee 
momenten eerst hoe hijzelf eraan toe is, vervolgens wat hij verwacht te zien: ‘dat Hij genadig 
is’. Bij het onderscheid van de twee momenten kan het wit uiteraard heel goed functioneren. 
De NBV laat echter het wit op een heel merkwaardige plaats voorkomen: 

Naar u sla ik mijn ogen op, 
naar u die in de hemel troont, 
zoals de ogen van een slaaf 
de hand van zijn heer volgen, 

 
en de ogen van een slavin 
de hand van haar meesteres, 
zo volgen onze ogen 
de HEER, onze God, 
tot hij ons genadig wil zijn. 

Niet het stokken van de opgang en het opheffen van de ogen aan de éne kant en de 
omschrijving wat de psalmdichter in een bepaalde relatie verwacht te zien aan de andere kant 
vormt de caesuur, maar de wijze waarop aan de éne kant volgens de vertalers de ogen van de 
slaaf de hand van zijn heer volgen en aan de andere kant de ogen van een slavin de hand van 
haar meesteres. De gevolgen van dit wit zijn, dat lezers van déze vertaling de caesuur niet 
meer leggen bij de vraag of het wel zinvol is ‘de ogen ten hemel te heffen’. De vertaling 
suggereert dat iedereen dat vanzelf wel begrijpt. Daarbij wordt dan ook nog de mannelijke 
relatie voorop gesteld: de ogen van een slaaf – de hand van zijn heer. Als in een cultuur 
waarin de vrouw op een gepaste afstand volgt komt na het wit de vrouw ter sprake. De 
vertalers van de NBV hebben in hun vertaling ‘het woordje van opmerkzaamheid’ (Zie,…), 
dat hen op een wit had kunnen wijzen, dat moderne mensen had kunnen aanspreken, niet 
vertaald. Het lijkt wel of ‘God’ voor hen beschikbaar is. Zij gaan er vanuit dat ‘de ogen ten 
hemel opheffen’ wel effect zal hebben. Als je maar met je ogen ‘volgt’. Met de vertaling 
‘volgen’ geven de vertalers van het NBV iets weer, dat er in het Hebreeuws niet staat, sterker 
nog, met de intentie van de psalmdichter niet overeenkomt. Juist de hapering, het stokken van 
de opgang is het centrale thema van de psalm. Er is als het ware een statisch moment 
aangebroken, dat ik ook aan de volgende psalmen, psalm 124 en 125 duidelijk kan maken (zie 
verder). De NBV vertalers hebben dus een in het Hebreeuws aanwezig element weggelaten, 
dat voor het wit van een caesuur na ‘die in de hemel gezeten bent’ van groot gewicht is en dat 
voor moderne mensen erg herkenbaar zou kunnen zijn (wie is er nu in de hemel gezeten?) en 
tegelijk hebben zij er een element ingebracht, dat er in het Hebreeuws niet staat (het volgen) 
en dat niet overeenkomt met strekking van de psalm, waarin de hapering, het stokken centraal 
staat. Bovendien wordt door de caesuur na het mannelijke volgen een merkwaardige afstand 
geschapen met het vrouwelijke volgen, dat voor moderne mensen met ‘de gelijke rechten voor 
man en vrouw’ toch als een overblijfsel van vroegere tijden zal worden aangezien. Een 
bevestiging van het vermoeden, dat de hele bijbel toch een vreemd antiek boek is, een 
overblijfsel uit oude tijden.  



Misschien draaf ik nu wat door, want u weet in uw artikel een korte, maar mooie verklaring te 
geven voor de witregel. De vergelijking van de ogen, gericht op de handen ‘is dan ook 
dubbelzijdig verbonden, enerzijds met vers 1, anderzijds met vers 2efg. Die verbondenheid 
naar twee kanten is uitgebeeld door de witregel en de tweeledige verdeling over twee strofen.’ 
In die witregel laat u over de verbondenheid tussen man en vrouw licht vallen. En dat is een 
door en door bijbels gegeven, waarbij die verbondenheid een verborgen weerspiegeling is van 
de verbondenheid tussen God en zijn volk. Het is echter de vraag of dit bijbelse gegeven hier 
een rol speelt. Hoe de psalmdichter in deze psalm de relatie tussen man en vrouw hanteert, 
kan op een andere manier uitgelegd worden.  
Dat de woorden  

zie, zoals de ogen van knechten 
zijn op de hand van hun heren, 
zoals de ogen van een dienstmaagd 
op de hand van haar gebiedster, 
zó zijn onze ogen 
op de HEER, onze God, 
totdat Hij ons genadig is’ 

echt bij elkaar horen, wil ik laten zien, doordat in deze woorden de vraag of het wel zinvol is 
‘de ogen ten hemel op te heffen’ met een concentratie wordt beantwoord. Deze concentratie 
bewerkstelligt de psalmdichter doordat bij de knechten en de heren er sprake is van een 
meervoud (ook door de vertalers van het NBV niet vertaald), bij de dienstmaagd en de 
gebiedster daarentegen van een enkelvoud. De vrouw volgt niet op een eerbiedwaardige 
afstand, nee, zij mag in haar enkelvoud de voorbode zijn van de eenvoud van de HEER, wiens 
Naam één is. Doordat de NBV ook bij de heren een enkelvoud vertaalt, bent u waarschijnlijk 
op die mooie verklaring voor de witregel gekomen: de verbondenheid naar twee kanten. Dan 
zou er in de Hebreeuwse tekst is sprake moeten zijn van een verbondenheid van meerdere 
heren aan één gebiedster. En ik weet niet of deze suggestie door de lezers wel op prijs gesteld 
wordt. Het is de psalmdichter te doen om de wijze van concentratie, die na het meervoud 
knechten / heren en het enkelvoud dienstmaagd / gebiedster zinvol weer overgaat in een 
meervoud, dat op een eenvoud is gericht: ‘onze ogen op de HEER, onze God, totdat Hij ons 
genadig is’. De concentratie blijkt ook uit een verrassende afwijking in de tekst. Want nadat 
we gehoord hebben, waar de ogen van de knechten en de ogen van de dienstmaagd op gericht 
zijn: de hand van hun heren, de hand van haar gebiedster, verwachten wij, dat onze ogen nu 
gericht zullen zijn op de hand van de HEER, onze God. Maar dat staat er niet, terwijl er wel op 
vele plaatsen in de Bijbel gesproken wordt over de hand van de HEER, onze God. Op die 
plaatsen horen we hoe de HEER hand-elt, wat hij doet. Bij dat handelen gaat het niet om 
‘morele waarden’, waarbij de goeden beloond en de slechten bestraft worden. Nee, het 
menselijke bestaan wordt onder en in de hand van de HEER beleefd. Daarbij kan 
onderdrukking in het geding zijn bij halsstarrigheid (bv Ex 9, 3) maar net zo goed de 
bevrijding van de onderdrukte, de arme en ellendige (bv Ps 109, 27), de weduwe en de wees. 
Waarom laat de psalmdichter nu die hand bij de HEER weg, terwijl wij door de herhaling er op 
voorbereid waren? Het antwoord kan niet anders zijn, dan dat de psalmdichter met de Naam 
van de HEER tegelijk zijn hand veronderstelt. Met de Naam is zijn handelen gegeven. Daarom 
hapert en stokt het in deze psalm, omdat de psalmdichter met de Naam het handelen van 
Godswege verwacht, een beslissend moment verwacht, waarop de vrede van de opgang 
terugkeert. Deze verwachting wordt uitgesproken door datgene waar alle concentratie op 
gericht is: ‘totdat Hij ons genadig is’. 
 
Vanuit deze concentratie wordt in het tweede deel van de psalm ontvouwd hoe de 
psalmdichter zijn bestaan onder en in de hand van de HEER ziet. Opnieuw in twee delen. Het 
eerste deel luidt: 



Wees ons genadig, HEER,  
wees ons genadig, 
want wij worden meer dan verzadigd van verachting. 

In plaats van een concentratie is er nu sprake van een ontvouwing. De concentratie was 
gericht op dat moment: ‘totdat Hij ons genadig is’. Nu wordt ontvouwd waarom deze 
verwachting in de psalmdichter leeft. Opvallend wordt hier weer, net zoals in de vorige strofe 
over een meervoud gesproken. De psalmdichter weet zich niet in een unieke situatie, maar 
veeleer verwacht hij dat er anderen zullen zijn, die hem zullen herkennen, nu hij de ogen 
opheft naar Hem, die in de hemel gezeten is. Zinvol worden de woorden ‘wees ons genadig’, 
onderbroken door de Naam. Met de vorige strofe van de psalm in het gehoor is in de Naam 
van de HEER zijn hand, zijn handelen gegeven. Waarom de psalmdichter de HEER als het ware 
gebiedt te handelen wordt uit het verklarende ‘want’ duidelijk: ‘want wij worden meer dan 
verzadigd van verachting.’ De roep om genade blijkt niet vanwege begane zonde te 
geschieden, maar vanwege verzadiging met verachting. Niet wat de psalmdichter zelf in 
zonde heeft gedaan staat centraal, maar wat hem door anderen verachtend is aangedaan. Nu 
zou iemand nog kunnen denken, dat de psalmdichter wat paranoïde van aard is, zodat die 
verachting zijn interpretatie is van hetgeen gebeurd is. De laatste strofe maakt dat hierover 
geen misverstand kan bestaan: 

Meer dan verzadigd werd onze ziel 
van de spot van de zorgelozen, 
van de verachting door de hoogmoedigen. 

De verachting is openbaar geworden in de spot, in de spot van de zorgelozen, die in het 
parallellisme gelijk staat aan de verachting door de hoogmoedigen. In het Hebreeuws wordt er 
bij de verachting een voorvoegsel voor hoogmoedigen geplaatst, zodat aan het slot van de 
psalm de nadruk valt op de verachting door de hoogmoedigen. Pas aan het einde van de psalm 
wordt duidelijk, waarom de psalmdichter aan het begin zijn ogen opheft naar Hem, die in de 
hemel gezeten is. De psalm had ook kunnen luiden: 

Tot U hef ik mijn ogen op, 
die in de hemel gezeten is, 
want meer dan verzadigd werd onze ziel 
van de spot van de zorgelozen, 
van de verachting door de hoogmoedigen. 

In alle religies en bij alle volkeren kan een dergelijke psalm klinken. Altijd is er wel iets te 
vinden waarom de een de ander bespot en dan ook veracht. En altijd kan de bespotte en 
verachte zijn ogen ten hemel heffen, om zijn verontwaardiging en zijn gelijk te laten blijken. 
God is dan de garant van het eigen gelijk, God wordt toegeëigend om het eigen gelijk te 
bevestigen. Dat is het zwart, dat overal en altijd gebeurt.  
De witregel tussen de strofe 

Tot U hef ik mijn ogen op, 
die in de hemel gezeten is! 

en de strofe 
Zie, zoals de ogen van knechten 
zijn op de hand van hun heren, 
zoals de ogen van een dienstmaagd 
op de hand van haar gebiedster, 
zó zijn onze ogen 
op de HEER, onze God, 
totdat Hij ons genadig is 



maakt duidelijk dat hier geen sprake is van een algemene God, die bekend is en die te volgen 
is. Nee, hier is sprake van een verborgen God, wiens handelen verwacht wordt. Daarop is de 
concentratie van de psalm gericht. En de witregel tussen de strofe 

Wees ons genadig, HEER,  
wees ons genadig, 
want wij worden meer dan verzadigd van verachting. 

en de strofe 
Meer dan verzadigd werd onze ziel 
van de spot van de zorgelozen, 
van de verachting door de hoogmoedigen 

maakt duidelijk, dat niet iedereen naar believen zijn of haar spot en verachting kan invullen, 
maar dat het hier in deze psalm gaat om de verachting, waarnaar het handelen van de HEER 
reikt. Het gaat juist om de verachting, die zijn oorsprong vindt in het gegeven, dat hier geen 
sprake is van een algemene, alombekende God, die uiteindelijk niets anders is dan het 
verlengde van wat iemand zelf als goed of slecht, prijzenswaardig of spotwaardig, heerlijk of 
verachtelijk vindt. Juist de witregels kunnen dit duidelijk maken, waarbij in de eerste helft van 
de psalm er vanuit het ‘ik’ van de psalmdichter een concentratie plaatsvindt in de richting van 
de HEER, onze God, en in de tweede helft van de psalm er vanuit deze concentratie op de 
genade van de HEER weer een ontvouwing plaatsvindt, waarbij we horen waarom deze 
concentratie er was. Door deze opbouw is het onmogelijk gemaakt dat iedereen naar willekeur 
zijn of haar bespotting en verachting kan invullen.  
 
De psalmdichter verwacht, dat de HEER in de hapering, in het stokken van de opgang weet 
van de spot en van de verachting omtrent een vrede van Jeruzalem. Hetzelfde wordt ook in de 
volgende psalm naar voren gebracht, wanneer de hapering, het stokken van de opgang niet 
met ‘de ogen opheffen’ (de richting naar boven), maar met de belijdenis tot uitdrukking wordt 
gebracht:  

Was het niet de HEER, die voor ons was, 
 – zegge nu Israël –, 
was het niet de HEER, die voor ons was,  
als mensen tegen ons opstonden,  
dan hadden zij ons levend verslonden, 
als hun toorn over ons ontbrandde, 
dan hadden de wateren ons weggespoeld, 
was een wilde beek over onze ziel gegaan, 
dan waren over onze ziel gegaan 
de kolkende wateren.  

Niet de richting naar boven, maar de richting naar beneden, naar het ‘dodenrijk’ staat in Psalm 
124 centraal. En nadat beide richtingen in deze hapering van de opgang ter sprake zijn 
gekomen, kan in de volgende psalm pas aan de opgang een vaste grond gegeven worden: 

Wie zeker zijn in de HEER, 
zijn als de berg Sion,  
nooit wankelt hij,  
voor altijd is hij gevestigd. 
Jeruzalem, 
bergen zijn rondom haar,  
zó is de HEER rondom zijn volk, 
van nu aan voor altijd. 

 
Concluderend kan ik dus zeggen, dat ik uw pleidooi voor de witregel van harte kan 
ondersteunen. Maar de witregel is er om het zwart van de woorden in hun dichterlijke 



uitspraak goed te kunnen verstaan. Ik hoop in het bovenstaande voldoende te hebben 
aangetoond, dat de wijze waarop het NBV in deze psalm de witregels aanbrengt en de wijze 
waarop zij meent het Hebreeuws van deze psalm te mogen en te kunnen vertalen, meer 
duisternis dan licht, meer zwart dan wit teweegbrengt bij het verstaan van wat de 
psalmdichter in de hapering van zijn opgang ons wil zeggen. 
 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
 
Pieter van Walbeek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage I 
   
Werkvertaling 
Psalm 123 
 
Een opgangslied 
 
Tot U hef ik mijn ogen op, 
die in de hemel gezeten is! 
 
Zie, zoals de ogen van knechten 
zijn op de hand van hun heren, 
zoals de ogen van een dienstmaagd 
op de hand van haar gebiedster, 
zó zijn onze ogen 
op de HEER, onze God, 
totdat Hij ons genadig is. 
  
Wees ons genadig, HEER,  
wees ons genadig, 
want wij worden meer dan verzadigd van  

verachting. 
 
Meer dan verzadigd werd onze ziel 
van de spot van de zorgelozen, 
van de verachting door de hoogmoedigen. 

Psalm 124 
 
Een opgangslied van David 
 
Was het niet de HEER, die voor ons was, 
 - zegge nu Israël -, 
was het niet de HEER, die voor ons was, 
als mensen tegen ons opstonden, 
 
dan hadden zij ons levend verslonden, 
als hun toorn over ons ontbrandde, 
dan hadden de wateren ons weggespoeld, 
was een wilde beek over onze ziel gegaan, 
dan was over onze ziel gegaan 
de kolkende wateren. 
  
Gezegend de HEER, 
die ons niet aan hun tanden gaf om te  

verscheuren, 
onze ziel is als een vogel, 
die ontsnapt is aan de strik van de vangers, 
de strik is gebroken 
en wij, wij zijn ontsnapt. 
 
Onze hulp is in de naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
 
Psalm 125 
 
Een opgangslied 
 
Wie zeker zijn in de HEER, 
zijn als de berg Sion,  
nooit wankelt hij,  
voor altijd is hij gevestigd. 
 
Jeruzalem, 
bergen zijn rondom haar,  
zó is de HEER rondom zijn volk, 
van nu aan voor altijd. 
 

Want niet zal rusten  
de staf der boosdoenerij 
op het lot der rechtvaardigen, 
opdat de rechtvaardigen hun handen 
niet uitstrekken naar onrecht. 
 
Doe goed, HEER, aan de goeden, 
aan hen, die oprecht in hun hart zijn! 
Maar die afbuigen, 
in hun kronkels zal de HEER hen laten gaan, 
de werkers der ongerechtigheid. 
Vrede zij over Israël! 

 
  



Biblia Hebraïca Stuttgartensia 
 
Psalm 123:1 
 
tAl[]M;h; ryvi  
 
yn:y[e-ta, ytiaf'n" ^yl,ae 
`~yIm'V'B; ybiv.YOh; 
~ydIb'[] ynEy[ek. hNEhi 2 
 ~h,ynEAda] dy:-la, 
hx'p.vi ynEy[eK 
HT'r>biG> dy:-la,. 
 WnynEy[e !Ke 
Wnyhel{a/ hw"hy>-la, 
`WnNEx'Y>v, d[; 
WnNEx' hw"hy> WnNEx' 3 
`zWb Wn[.b;f' br;-yKi 
Wnvep.n: HL'-h['b.f' tB;r; 4 
~yNIn:a]V;h; g[;L;h 
`~ynIAyaeg>li zWBh;; 
 

 
 
Psalm 124:1 
 
dwId'l. tAl[]M;h; ryvi  
 
 Wnl' hy"h'v, hw"hy> yleWl 
`laer'f.yI an"-rm;ayO 
Wnl' hy"h'v, hw"hy> yleWl 2 
`~d'a' Wnyle[' ~WqB. 
WnW[l'B. ~yYIx; yz:a] 3 
`WnB' ~P'a; tArx]B; 
WnWpj'v. ~yIM;h; yz:a] 4 
`Wnvep.n:-l[; rb;[' hl'x.n: 
Wnvep.n:-l[; rb;[' yz:a] 5 
`~ynIAdyZEh; ~yIM;h; 
hw"hy> %WrB' 6 
`~h,yNEvil. @r,j, Wnn"t'n> aL{v, 
rAPciK. Wnvep.n: 7 
~yviq.Ay xP;mi hj'l.m.nI 
rB'v.nI xP;h; 
`Wnj.l'm.nI Wnx.n:a]w: 
hw"hy> ~veB. Wnrez>[, 8 
`#r,a'w" ~yIm;v' hfe[o 

 
Psalm 125:1 
 
tAl[]M;h; ryvi 
 
hw"hyB; ~yxij.Boh; 
 !AYci-rh;K. 
jAMyI-al{ 
`bveyE ~l'A[l. 
~l;iv'Wry> 2 
Hl' bybis' ~yrIh' 
AM[;l. bybis' hw"hyw: 
`~l'A[-d[;w> hT'[;me 
x;Wny" al{ yKi 3 
[v;r,h' jb,ve 
 ~yqiyDIC;h; lr;AG l[; 
~yqiyDIC;h; Wxl.v.yI-al{ ![;m;l. 
`~h,ydey> ht'l'w>[;B. 
~ybiAJl; hw"hy> hb'yjiyhe 4 
`~t'ABliB. ~yrIv'yliw> 
~yJiM;h;w> 5 
 hw"hy> ~keyliAy ~t'ALq;l.q;[; 
!w<a'h' yle[]Po-ta, 
`laer'f.yI-l[; ~Alv' 
 



Septuaginta 
 

Psalm 122 
 
1 wv|dh. tw/n avnabaqmw/n  
 
pro.j se. h=ra tou.j ovfqalmou,j mou  
to.n katoikou/nta evn tw/| ouvranw/| 
2 ivdou. w`j ovfqalmoi. dou,lwn  
eivj cei/raj tw/n kuri,wn auvtw/n  
w`j ovfqalmoi. paidi,skhj  
eivj cei/raj th/j kuri,aj auvth/j  
ou[twj oi` ovfqalmoi. h`mw/n  
pro.j ku,rion to.n qeo.n h`mw/n  
e[wj ou- oivktirh,sai h`ma/j 
3 evle,hson h`ma/j ku,rie  
evle,hson h`ma/j  
o[ti evpi. polu. evplh,sqhmen evxoudenw,sewj 
4 evpi. plei/on evplh,sqh h` yuch. h`mw/n  
to. o;neidoj toi/j euvqhnou/sin  
kai. h` evxoude,nwsij toi/j u`perhfa,noij 
 

Psalm 123 
 
1 wv|dh. tw/n avnabaqmw/n  
 
eiv mh. o[ti ku,rioj h=n evn h`mi/n  
eivpa,tw dh. Israhl 
2 eiv mh. o[ti ku,rioj h=n evn h`mi/n  
evn tw/| evpanasth/nai avnqrw,pouj evfV h`ma/j 
3 a;ra zw/ntaj a'n kate,pion h`ma/j  
evn tw/| ovrgisqh/nai to.n qumo.n auvtw/n evfV  

h`ma/j 
4 a;ra to. u[dwr katepo,ntisen h`ma/j 
cei,marron dih/lqen h` yuch. h`mw/n 
5 a;ra dih/lqen h` yuch. h`mw/n  
to. u[dwr to. avnupo,staton 
6 euvloghto.j ku,rioj  
o]j ouvk e;dwken h`ma/j eivj qh,ran toi/j ovdou/sin 

auvtw/n 
7 h` yuch. h`mw/n w`j strouqi,on  
evrru,sqh evk th/j pagi,doj tw/n qhreuo,ntwn  
h` pagi.j sunetri,bh  
kai. h`mei/j evrru,sqhmen 
8 h` boh,qeia h`mw/n evn ovno,mati kuri,ou  
tou/ poih,santoj to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n 

 
Psalm 124 
 
1 wv|dh. tw/n avnabaqmw/n  
 
oi` pepoiqo,tej evpi. ku,rion  
w`j o;roj Siwn  
ouv saleuqh,setai  
eivj to.n aivw/na o` katoikw/n  
Ierousalhm 
2 o;rh ku,klw| auvth/j  
kai. ku,rioj ku,klw| tou/ laou/ auvtou/  
avpo. tou/ nu/n kai. e[wj tou/ aivw/noj 
3 o[ti ouvk avfh,sei  
th.n r̀a,bdon tw/n àmartwlw/n  
evpi. to.n klh/ron tw/n dikai,wn  
o[pwj a'n mh. evktei,nwsin oi` di,kaioi  
evn avnomi,a| cei/raj auvtw/n 
4 avga,qunon ku,rie toi/j avgaqoi/j  
kai. toi/j euvqe,si th/| kardi,a| 
5 tou.j de. evkkli,nontaj  
eivj ta.j straggalia.j avpa,xei ku,rioj  
meta. tw/n evrgazome,nwn th.n avnomi,an  
eivrh,nh evpi. to.n Israhl 
 



Vulgata iuxta LXX (tussen haakjes iuxta Hebr.) 
Psalm 122 
 
1 canticum graduum  
 
ad te levavi oculos meos  
qui habitas in caelo (caelis) 
2 ecce sicut oculi servorum  
in manibus (ad manum) dominorum suorum  
sicut oculi ancillae in manibus (ad manum)  

dominae eius  
ita (sic) oculi nostri  
ad Dominum Deum nostrum  
donec misereatur nostri 
3 miserere nostri Domine  
miserere nostri  
quia (quoniam) multum repleti sumus  

despectione 
4 quia ( - )multum repleta est anima nostra 
obprobrium abundantibus (obproprii  

abundantium) 
et despectio superbis (et despectionis  

superborum) 

Psalm 123 
 
1 canticum graduum huic David  
 
nisi quia ( - )Dominus erat (fuisset) in nobis  
dicat nunc Israhel 
2 nisi quia ( - ) Dominus erat (fuisset) in  

nobis  
cum exsurgerent in (super) nos homines 
3 forte (forsitan) vivos degluttissent  

(absorbuissent) nos  
cum irasceretur furor eorum in (super) nos 
4 forsitan aqua (aquae) absorbuisset  

(circumdedissent) nos 
5 torrentem (torrens) pertransivit (transisset)  

(super) anima nostra  
forsitan pertransisset (transissent) anima  

nostra (super animam nostram) 
aquam intolerabilem (aquae 
superbae) 

6 benedictus Dominus  
qui non dedit nos in captionem (praedam)  

dentibus eorum 
7 anima nostra sicut (quasi) passer (avis)  

erepta est de laqueo venantium  
laqueus contritus est  
et nos liberati sumus 
8 adiutorium (auxilium) nostrum in nomine  

Domini 
qui fecit caelum et terram 

 
 
Psalm 124 
 
1 canticum graduum  
 
qui confidunt in Domino  
sicut (quasi) mons Sion  
non commovebitur in aeternum  
(inmobilis in aeternum habibilis) 
qui habitat 2 in Hierusalem (2. Hierusalem) 
montes in circuitu eius  
et Dominus in circuitu populi sui  
ex hoc nunc (amodo) et usque in saeculum  

(aeternum) 
3 quia non relinquet (requiescet) 
virgam peccatorum (impietatis) 
super sortem iustorum  
 

 
 
 
ut non extendant (mittant) iusti  
ad iniquitatem manus suas 
4 benefac Domine bonis  
et rectis corde 
5 declinantes autem (qui autem declinant) 
in obligationes (ad pravitates suas) adducet 
(deducet eos) Dominus  
cum operantibus iniquitatem  
(cum his qui operantur iniquitatem) 
pax super Israhel 
 
 

 



Statenvertaling 
Psalm 123 
 
1 Een lied op Hammaaloth.  
 
Ik hef mijn ogen op tot U,  
Die in de hemelen zit. 
2 Zie, gelijk de ogen der knechten  
zijn op de hand hunner heren;  
gelijk de ogen der dienstmaagd  
zijn op de hand harer vrouw;  
alzo zijn onze ogen op den HEERE, onze  

God,  
totdat Hij ons genadig zij. 
3 Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons  

genadig,  
want wij zijn der verachting veel te zat. 
4 Onze ziel is veel te zat  
des spots der weelderigen,  
der verachting der hovaardigen. 

Psalm 124 
 
1 Een lied Hammaaloth, van David.  
 
Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest  

is,  
zegge nu Israel, 
2 Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest  

is,  
als de mensen tegen ons opstonden; 
3 Toen zouden zij ons levend verslonden  

hebben,  
als hun toorn tegen ons ontstak. 
4 Toen zouden ons de wateren overlopen  

hebben;  
een stroom zou over onze ziel gegaan zijn. 
5 Toen zouden de stoute wateren over  

onze ziel gegaan zijn. 
6 De HEERE zij geloofd,  
Die ons in hun tanden niet heeft  

overgegeven tot een roof. 
7 Onze ziel is ontkomen,  
als een vogel uit den strik der vogelvangers;  
de strik is gebroken,  
en wij zijn ontkomen. 
8 Onze hulp is in den Naam des HEEREN, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Psalm 125 
 
1 Een lied Hammaaloth.  
 
Die op den HEERE vertrouwen,  
zijn als de berg Sion,  
[die] niet wankelt,  
[maar] blijft in eeuwigheid. 
2 Rondom Jeruzalem zijn bergen;  
alzo is de HEERE rondom Zijn volk,  
van nu aan tot in der eeuwigheid. 
3 Want de scepter der goddeloosheid  
zal niet rusten  
op het lot der rechtvaardigen;  
opdat de rechtvaardigen hun handen  
niet uitstrekken tot onrecht. 
4 HEERE! doe den goeden wel,  
en dengenen, die oprecht zijn in hun harten. 
5 Maar die zich neigen [tot] hun kromme wegen,  
die zal de HEERE weg doen gaan  
met de werkers der ongerechtigheid.  
Vrede zal over Israel zijn! 



NBG (1951) 
Psalm 123 
 
Een bedevaartslied 
 
Ik hef mijn ogen op tot U, 
die in de hemel troont. 
 
2 Zie, gelijk de ogen der knechten  
zijn op de hand van hun heren,  
gelijk de ogen der dienstmaagd  
zijn op de hand van haar gebiedster, 
zo zijn onze ogen op de HERE, onze God, 
totdat Hij ons genadig zij. 
 
3 Wees ons genadig, HEER,  
wees ons genadig,  
want wij zijn meer dan verzadigd van 

verachting; 
4 onze ziel is meer dan verzadigd  
van de spot der overmoedigen,  
de verachting der hovaardigen. 

Psalm 124 
 
Een bedevaartslied. Van David.  
 
Ware het niet de HERE, die met ons was, 
 – zegge nu Israël – 
2 ware het niet de HERE, die met ons was, 
toen mensen tegen ons opstonden, 
3 dan hadden zij ons levend verslonden, 
toen hun toorn tegen ons ontbrandde; 
4 dan hadden de wateren ons overstroomd, 
een wilde beek ware over ons heengegaan; 
5 dan waren de overstelpende wateren over 

ons heengegaan. 
6 Geprezen zij de HERE, 
die ons niet overgaf 
ten buit aan hun tanden! 
7 Onze ziel is ontkomen als een vogel  
uit de strik van de vogelvangers;  
de strik is gebroken,  
en wij zijn ontkomen! 
8 Onze hulp is in de naam des HEREN, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Psalm 125 
 
Een bedevaartslied.  
 
Wie op de HERE vertrouwen,  
zijn als de berg Sion,  
die niet wankelt,  
maar voor altoos blijft. 
2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; 
zo is de HERE rondom zijn volk  
van nu aan tot in eeuwigheid. 
3 Want de scepter der goddeloosheid  
zal niet blijven rusten  
op het erfdeel der rechtvaardigen,  
opdat de rechtvaardigen hun handen  
niet uitstrekken naar onrecht. 
4 Doe goed, HERE, aan de goeden,  
en aan de oprechten van hart, 
5 maar hen die zich tot kronkelpaden neigen,  
zal de HERE met de bedrijvers van ongerechtigheid doen vergaan.  
Vrede zij over lsraël! 
 
 



Verdeutschung van Buber - Rosenzweig 
123 
 
1 Ein Aufstiegsgesang. 
 
Zu dir habe ich meine Augen erhoben, 
der in den Himmeln thront! 
2 Wohl, wie die Augen von Knechten 
auf die Hand ihres Herrn, 
wie die Augen einer Magd 
auf die Hand ihrer Gebietrin, 
so unsere Augen 
auf IHN unseren Gott, 
bis er uns Gunst leiht. 
3 Gunst leihe, leihe uns, DU, 
denn satt genug wurden wir der Verachtung, 
zur Genüge satt ward unsre Seele 
des Spottes der Wohlgemuten, 
der Verachtung der Hochfahrenden. 

124 
 
Ein Aufstiegsgesang Dawids. 
 
Wärs nicht ER der für uns war 
- spreche doch Jisrael -, 
2 wärs nicht ER, der für uns war, 
als Menschen gegen uns standen, 
3 dann hätten sie uns lebend verschlungen, 
als auf uns einflammte ihr Zorn, 
4 dann hätten uns hinweg die Wasser gespült, 
wäre ein Wildbach über unsre Seele 

gezogen, 
5 dann wärs über unsre Seele gezogen, 
die aufsiedenden Wasser. 
 
6 Gesegnet sei ER, 
der uns zum Zerreißen nicht gab ihren Zähnen! 
7 Unsre Seele gleicht dern Vogel, 
der dem Sprenkel der Fänger entschlüpfte, 
der Sprenkel zerbrach 
und wir sind entschlüpft. 
8 Unsre Hilfe ist in SEINEM Namen, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

 
125 
 
1 Ein Aufstiegsgesang. 
 
Die sich sichern an IHM, 
sind wie der Zionsberg, 
nie wankt er, 
für Weltzeit ist er hingesetzt. 
2 Jerusalem, 
Berge sind rings um es her, 
So ist ER rings um sein Volk 
von jetzt an und auf Weltzeit. 
 
3 Denn nicht wird ruhn 
der Stab des Frevels 
auf dem Losteil der Bewährten, 
damit nicht strecken die Bewährten 
zum Falsch ihre Hände. 
4 Tue gut, DU, den Guten, 
den an ihren Herzen Geraden! - 
5 Die abbiegen aber, 
ihre Krümmnisse läßt ER sie gehn, 
die Argwirkenden. 
Friede über Jisrael! 



Bijlage II 
 
Uit:  
Voor de kinderen van Korach, Dramatiek en Liturgische gestalten van de Psalmen 
 
II DE LIEDEREN VAN OPGANG 
 
Uitgave Prof. dr. G. van der Leeuwstichting, 1989 
 
 
Hebreeuwse tekst: 
 
1 a Een lied van opgang. 
 
b Tot U hef ik mijn ogen op, 
c Gij die gezeten zijt in de hemel. 
 
2 a Zie, zoals de ogen van de slaven 
(gericht zijn) op de hand van hun meesters, 
b zoals de ogen van de slavin 
op de hand van haar gebiedster, 
c zó ònze ogen op de HEER onze God, 
totdat Hij ons genadig is. 
 
3 a Wees ons genadig, HEER  
b wees ons genadig, 
e want genoeg verzadigd zijn wij van verachting, 
 
4 a genoeg is de verzadiging van onze ziel 
b van de spot der welgedanen, 
c van de verachting der hoogmoedigen. 
 
Na de serie van drie liederen: 120 (‘weg willen uit den vreemde’), 121 (‘onderweg’), 122 
(‘aankomen bij het doel: Jerusalem’) zijn we met déze psalm weer terug in een situatie als van 
120.  
De inzet van de psalm, het opheffen van de ogen tot HEM, die koninklijk troont in de hemel, 
brengt de dichter op het beeld van de slaven tegenover hun meesters en de slavin tegenover 
haar gebiedster. Zij zijn gespannen aanwezig in de omgeving van die autoriteit, hun ogen 
gedurig gericht op de hand. Zodra die hand een gebiedend gebaar maakt, komen zij in actie 
om te gehoorzamen. Het is deze intensieve attentie van de ogen, waarin de vergelijking 
opgaat en die van het meervoud van de slaven toegespitst wordt op het enkelvoud van de 
slavin. 
Zo blijkt, omgekeerd, het enkelvoud van ‘mijn ogen’ representatief te zijn voor het meervoud 
van ‘onze ogen’. Deze éne in Israël spreekt namens héél Israël. De ogen zijn in hoopvolle 
spanning gericht op de HEER. De lezer verwachtte, dat er zou staan ‘... op Zijn hand’, totdat 
Hij een wenk geeft om ons iets te laten doen. Maar verrassenderwijs zijn ze gericht op 
Hemzelf, totdat Hij iets zal doen: genadig zijn. 
Dat valt pas op in het tweede gedeelte. Vandaaruit wordt duidelijk, dat Israël, ten einde raad, 
in het eerste gedeelte al let op de HEER, zoals een knecht of dienstmaagd let op de wenk van 
de heer of vrouwe. 



Ook blijven we niet kijken maar roepen – in het Hebreeuws met het klagende rijm ‘-énoe, -
enoe’ (in vers 2c-3b) – totdat Hij in actie komt: om er bijna rebels de reden aan toe te voegen 
‘We hebben er meer dan genoeg van, het zit ons tot hiér, de verachting en de spot van de 
welgedanen en hoogmoedigen over ons!’. De herhaling van de woorden ‘verzadiging’ en 
‘verachting’ versterkt het effect. 
Wie zijn die hoogmoedigen? We mogen er naar raden, en vele antwoorden zijn goed. Farao 
en zijn Fgyptische trawanten, of de Babyloniërs van Nebucadnezar bijvoorbeeld. Men 
herinnere zich wat hierover in de inleiding werd gezegd. En als de bidder van de HEER 
verwacht dat Hij genadig zal zijn, dan moet dat in onze psalm slaan op de bevrijding uit deze 
omstandigheid, waarin zulke verwatenen Israël verachten en bespotten. De HEER doet Israël 
opgaan zoals uit Egypte, zo ook uit Babel, uit een ‘ballingschap’! In zo’n kader zet namelijk 
het opschrift dit lied. Wees ons genadig, HEER, wees ons genadig: opdat deze psalm kan 
worden wat hij in zichzelf nog niet is: een lied van opgang. 
De aanhef (vs 1bc) kan nog irenisch-individueel verstaan worden: een vrome enkeling, die 
zich wendt tot God in de hemel. Die aandacht naar omhoog wordt op scherp gesteld in de 
vergelijking van vs 2, waarin de enkeling representant van het volk blijkt te zijn. De genade, 
waar het volk volgens het laatste woord van dit deel op uit is, kan nog algemeen begrepen 
worden: wat is een mens zònder Gods genade? Maar in het laatste deel (vs 3-4) krijgt de 
genade een zeer concrete inhoud. Het volk, dat veracht en bespot wordt, smeekt er om! Door 
het opschrift ontvangt de omstandigheid, waarin het volk blijkt te verkeren, een heel bepaalde 
geschiedenis-kleur. De psalm wordt gezongen in een reeks, en wel zó, dat we opnieuw op een 
benard moment beginnen; de (in eerste instantie) twee volgende psalmen borduren daarop 
voort. 
Ten slotte: hoe komt de dichter op het beeld van de slaven en de slavin, die met hun ogen zo 
gespannen gericht zijn op de hand van hun gebieders? Kent Israël dat slavenbestaan in 
ballingschap onder vreemde heersers niet aan den lijve? 
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