
 

 

 

 

INLEIDING OP DE PSALM 

Op de psalmen kun je altijd terugvallen in bijzondere tijden. En daar 

hebben we nu toch wel mee te maken. Ik heb gekozen voor Psalm 8. Op 

de een of andere manier is dat een psalm die mij op weet te beuren. En 

daar hebben we denk ik momenteel veel behoefte aan, dat we opgetild, 

opgebeurd worden. Ik lees de psalm in de bewerking van Huub 

Oosterhuis. 

 

 

MEDITATIE 

Ik heb eerst even opgezocht wat Marie van der Zeyde zegt over deze 

psalm in het boekje Vreugde der psalmen. Ze heeft de psalmen vertaald 

samen met Ida Gerhardt en ze woord voor woord tot zich door laten 

dringen. Dan weet je wel wat je zegt. En wat ze over deze psalm zegt is 

zo mooi, vind ik, dat ik er een klein stukje van voorlees. 

De 8e psalm moet dunkt mij zijn opgeweld in een mens die de wereld met 

nieuwe ogen aanziet. Die misschien een vreugdeloze en moedeloze tijd 

achter zich heeft, een tijd waarin de ene dag maar op de andere dag 

volgde en wie het nu ineens gegeven wordt om óp te zien. Deze toon 

bereikt een mens immers geen zeven dagen van de week, deze stemming 

van bewondering en dankbaarheid is niet ons gewone levensklimaat. Met 

de achtste psalm sta je ineens in de ruimte: hier heft iemand het hoofd op 

en ademt vrij. 

Ik denk dat deze woorden heel goed treffen waarom wij doen wat we nu 

op een wat andere wijze doen, de zondag vieren, - helaas kan dat niet 

door samen te komen, maar wel door samen ons af te stemmen op 

woorden die ons worden aangereikt – dat is: om in de ruimte te worden 

gezet, het hoofd op te kunnen heffen en vrij te ademen. Om de wereld 

weer met nieuwe ogen kunnen zien. 

En wat heb je dat juist nodig als de vreugdeloosheid en moedeloosheid 

zich opdringen, iets wat in deze verlengde lockdown soms wel dreigt te 

gebeuren  



 

Zostraks, tijdens het luisteren naar de woorden van Huub Oosterhuis, 

keken we naar een aquarel van Jan Pieter Gootjes, die ik vond op de site 

van Kerk en Kunst. Mooi om daar eens op te grasduinen. Er staat ook 

altijd een uitleg van de kunstenaar bij.  

De schilder van deze aquarel vertelt dat hij door een bos liep, met 

stammen van bomen om hem heen die heel hoog reikten en die hem als 

vanzelf omhoog lieten kijken. Het was toen alsof de hemel hem aankeek. 

Hij voelde een duizeling, werd overweldigd. En moest denken aan Psalm 

8. 

Diezelfde duizeling zit in deze psalm. Het opkijken naar de hemel. In de 

psalm is het nacht. We moeten ons voorstellen dat wat de psalmdichter 

zag wij vandaag bijna nergens meer zo kunnen zien: een volmaakt 

heldere hemel boven een volledig donkere aarde. Sterren die werkelijk 

fonkelen met een enorme intensiteit. Wat is de mens tegenover dat alles? 

-is dan de vraag die klinkt.  



 

 

Tegenover zo’n ontzaglijk nachtlandschap is de mens slechts een heel 

miniscuul stipje, bijna niets. Zoals ook in een miljoenenstad de enkele 

mens bijna niets is. Toch is in deze psalm die mens in al zijn nietigheid er 

zeker van dat hij wordt gezien. Hij weet heel goed, hij voelt dat hij bijna 

niets is. En tegelijk weet hij dat hij wel iets is. Bijna een god staat hier 

zelfs. Waar haalt die mens dat vandaan, vraag je je af. Wie heeft die 

mens dat idee gegeven?  

Wie o wie? De psalm in de weergave van Huub Oosterhuis begint met die 

vraag. Onbegonnen naam onnoembaar wie?  

Wie zegt ons dat onze tijdelijke levens ertoe doen in het licht van het 

ontzagwekkende dat ons omringt? Wie zijn wij dat aan ons gedacht zou 

worden? Huub Oosterhuis zegt het zo: Mens wie ben je dat je wordt 

geweten? Het gedicht aan het begin Existentie klonk ook die vraag en dat 

zoeken: wie ben ik, wie zijn wij? 

Wie zijn wij als een onzichtbaar klein virus zomaar ons lichaam binnen kan 

dringen en ons kan vernietigen, onze samenleving stillegt, ons met angst 

vervult, wie zijn wij als we zo kwetsbaar zijn? 

Vorige week las ik in de krant dat viroloog Marion Koopmans naar China is 

gereisd om onderzoek te doen naar het begin van het virus. Best 

ingewikkeld om dat te achterhalen. En het moet daar in China ook nog 

eens met veel diplomatie gebeuren. Maar ze gaan het proberen en zijn vol 

goede moed. Wie is de mens, dacht ik toen ik dat las, dat hij, dat zij tot 

dit soort dingen in staat is, vindingrijk, geduldig, niet voor één gat te 

vangen,  zorgvuldig en hoopvol aan het werk gaat?  



U hebt hem gekroond met glans en glorie, zegt de psalm. Waar die glans 

en glorie ingelegen zijn volgt in het vers dat daarna komt.  

Daar staat: Heel de aarde uitgespreid aan onze voeten tot in de verste 

verten, dat wij haar behoeden. 

Het zit hem allemaal in dat woord behoeden. Om te zien, te behoeden en 

te beschermen wat mooi en goed is, daartoe zijn mens. Om de schepping, 

waar wij ook zelf deel van zijn, dus ook onszelf en elkaar te behoeden. 

Dát is onze glans en glorie. 

In vers twee klinken even de stemmen van kinderen en zuigelingen. Ze 

worden ingezet worden tegen alles dat erop uit is het leven te schenden 

en te vernietigen. Die onnoembare naam heeft daar volgens de 

psalmdichter alles mee te maken, met het behoeden van het kwetsbaar-

pure en de levenslust van kinderen. 

 

En onze glans en glorie, dat waarin wij lijken op die onnoembare, wiens 

naam machtig genoemd wordt op heel de aarde, heeft daar ook mee te 

maken.  

Als wij dat doen, als wij -met de woorden van het gedicht-  de aarde 

groeten, haar liefhebben, behoeden, haar bewoonbaar maken voor elkaar, 

zodat het er goed is om te leven voor mens en dier, als  wij elkaar 

liefhebben en hoog houden en behoeden, en daarom virussen bestrijden, 

voor elkaar zorgen, om elkaar denken, elkaar niet laten vallen - Als wij 

dat alles doen, proberen te doen, gaat de vraag waarom wij hier in 

vredesnaam zijn en wie of wat ons in dit vaak zo onbegrijpelijke bestaan 

heeft doen belanden als vanzelf over in een antwoord.  

In dit antwoord komt heel onze glans en glorie aan het licht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


