
OVERDENKING 

God, breng de zondaars óm, * 
– weg uit mijn ogen, jullie die blóed vergieten – 
ze spreken kwaadaardig over Ú, * 
uw vijanden misbruiken uw náam. 
Zou ik niet haten wie Ú haten, Heer, * 
niet verachten wie tegen U ópstaan? 
Ik haat hen, zo fel als ik háten kan, * 
ze zijn mijn víjand geworden. 

Nou, wat een tekst om te lezen op Vredeszondag, zo’n uiting van felle haat. We 
hebben in de voorbereidingsgroep overwogen om dit gedeelte van de psalm er maar 
uit te laten. Want wat moeten we hier nu mee aan? Deze woorden getuigen van een 
gevaarlijk exclusiviteit- en vijandsdenken. De foute mensen, dat zijn natuurlijk de 
anderen, zelf staat de psalmdichter aan de goede kant. Hij hoort niet bij de mensen 
die God haten en hij meet zich het recht aan om een oordeel te hebben over 
anderen en fel tegen hen van leer te trekken.   

Vanwaar toch ineens deze heftige verwensingen in verder zo’n prachtige psalm? De 
hele sfeer is die van diepe verwondering en verstilling, wat heel mooi tot uitdrukking 
komt in de gezongen versie die we net hoorden. Die plotselinge uitbarsting van haat 
klinkt als een lelijke dissonant. Maar vlak voor het einde komt dat ook weer tot rust 
en de psalm loopt uit op deze bede:  

Doorgrond mij, God, en ken mijn hárt, * 
peil mij, weet wat mij kwélt, 
zie of ik geen verkeerde wég ga, * 
en leid mij over de weg die éeuwig is. 

Er zit een sterke spanning in deze psalm. Het gaat hier echt tot op het diepst van de 
snede. De psalm begint met het aanroepen van een God die mij ziet, die mij door en 
door kent, beter dan ik mijzelf ken en voor wie geen gedachte verborgen is. Wij 
zeiden tegen elkaar in de voorbereidingsgroep: daar horen dan ook de donkere 
gedachten, de drift, de woede en de haat bij. Dat alles wordt hier bloot gelegd. Het 
wordt niet weggemoffeld of glad gestreken maar het komt allemaal boven water. En 
pas als het boven water komt kun je er ook iets mee. Wij worstelen allemaal met 
zwarte gedachten, er zijn dingen die ons woedend kunnen maken.  

Waar maakt de psalmist zich eigenlijk zo boos over? Dat zijn mensen die onschuldig 
bloed vergieten, die vertrappen wat heilig is, die hun macht misbruiken. Brutale en 
wrede mensen die moedwillig dingen kapot maken, zou je daar soms niet razend om 
worden? De vijanden van God zijn dus niet andersdenkenden of ongelovigen, zoals 
wel is gedacht,  het gaat hier om gewetenloze immorele mensen. Er is ook zoiets als 
gerechtvaardigde woede.  

 



Maar het is niet de woede die in de psalm het laatste woord heeft. Aan het eind komt 
de razernij tot rust doordat de psalmist zich overgeeft aan God, en het oordeel aan 
Hem overlaat: ‘peil mij, God, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga..’ 

Hier spreekt niet iemand die kost wat kost vasthoudt aan zijn eigen gelijk, maar 
iemand die bereid is een stap terug te doen. Misschien zie ik het ook wel verkeerd 
God, ik weet het niet. Zegt U het maar. Alstublieft. 

Op de bodem van zijn razernij ligt een diep verlangen naar heelheid en vrede. Het is 
onze opdracht in dit leven om dit verlangen naar heelheid en vrede in onszelf en in 
anderen op te diepen, om dat boven onze woede en gekrenktheid uit te tillen, en ons 
daardoor te laten leiden in wat we zeggen, doen en laten.  

Naast de psalm lazen we in het evangelie het verhaal van de leerlingen die ruzie 
maakten over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Als dat de inzet is gaat het 
altijd mis tussen mensen, de gemoederen lopen hoog op en niemand wil wijken voor 
een ander. Zolang de ene mens het nodig heeft te menen dat hij of zij belangrijker is 
dan de ander, het allemaal beter ziet dan de ander, meer erkenning verdient dan de 
ander is de vrede ver te zoeken.  

Ook hier in dit verhaal maakt de heftigheid en verbetenheid die plotseling oplaait 
ineens plaats voor verstilling. Jezus vraagt hen allemaal samen een kring te vormen 
en zet dan een kind in het midden. Hij vraagt hen alleen maar om goed naar dat kind 
te kijken en dwingt hen zo tot bezinning te komen. Ik stel me voor dat de onderlinge 
wedijver ineens wegvloeide en plaats maakte voor een soort beschaamde stilte. 
Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? 

Allemaal kunnen we soms meegesleept worden door sterke emoties, gekrenkte trots, 
woede, razernij. Soms is onze verontwaardiging terecht. Woede die gericht is tegen 
alles wat kwetsbare mensen schendt is heilige woede. Maar om niet eigenmachtig te 
worden en uit de bocht te vliegen is het nodig dat deze woede wordt ingebed in 
gebed. En dat is wat deze psalm bovenal is, een intiem en zuiver gebed, vol van een 
diepe ontvankelijkheid en overgave, en we worden uitgenodigd om mee te bidden: 

Doorgrond mij, God, en ken mijn hárt, peil mij, weet wat mij kwélt,                                  
zie of ik geen verkeerde wég ga, en leid mij over de weg die éeuwig is. 

 

 


