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lêzing: Psalm 16 

 

In gouden liet. Fan David. 
 

Hoedzje my, myn God / ik sykje taflecht by Jo. 

Ik haw sein tsjin de Hear, Myn Heare binne Jo / myn goed, neat boppe Jo. 
 

De hillichheden, dy’t yn it lân binne, sy / de machtigen, al myn wille yn harren / de aaklikheden 

sille oanwinne by dy’t in oarenien neifleane. 

Neat gjin offers bring ik, gjin bloedoffers fan harren / en neat nim ik op ’e lippen fan dy nammen 

fan harren. 
 

De Heare is myn diel, myn part, myn beker / Jo hâlde myn erfdiel fêst. 

De touwen binne my yn skoandere lannen fallen / ja myn lot stiet my wakker oan. 
 

Ik wol de Heare priizgje dy’t my ried joech / ja by nacht belêze myn nieren my. 

Ik haw de Heare geduerich foar my / Hy is oan myn rjochterhân, nea wankelje ik. 

Dêrom is myn hert bliid en laket myn binnenst / ja myn lichem sil wenje yn feilichheid. 
 

Want Jo sille myn libben net oerlitte oan it deaderyk / jo fertrouweling net oerjaan om it grêf fan 

binnen te sjen. 

Jo sille my de baan leare fan it libben / in oerfloed fan freugde is by jo antlit / skoandere dingen 

yn jo rjochterhân yn gloarje. 
 

preek 

 

Gemeente fan ’e Hear, 

 

As wy op âldjiersjûn weromsjogge, dan sjogge wy op it hiele jier werom. Men soe sizze kinne: wy 

sjogge troch de teleskoop, fan in ôfstân, om it gehiel yn byld te krijen. Dêrom ek yn alderhanne 

mesykpegrammes, populêr of klassyk: de top safolle en de top safolle. Tillefyzje hawwe wy net, 

mar ik wit fierhinne wat derop komt: it hiele jier yn ien of twa oeren, fan alle kanten besjoen. Op 

Aldjiersjûn krûpe wy efter de tilleskoop. 

 Dizze psalm docht wat oars. Wat hiel oars. Dizze psalm, hy komt jim meskien dêrom nuver 

oan op dizze jûn, mar dizze psalm sjocht troch de mikroskoop. Hiele lytse details - en dy fan alle 

kanten besjen - en dan wer in oar dieltsje. Mar it gehiel ferdwynt just út byld. Wy sjogge inkeld 

dieltsjes. 

 

Gemeente, dat tilleskoopsjen sit ús yn it bloed. Minsken wolle it gehiel witte, it grutte ferhaal, 

oersjoch hawwe. Giet dat oer in hiel jier, dan komt dêr faak ek weemoed by, in mankelyk gefoel, 

of sels in frettend fertriet, omdat wy in ferlies, in feroaring, in fersin, no yn syn folle omfang 

sjogge: hoe’t it kaam, wat der krekt barde, en wat de gefolgen binne. Of it is noch sa tichtby, it 



slagget ús net om it gehiel oer te sjen, wy krije it net goed yn byld. Mar wy sykje om oersjoch. En 

as wy de tilleskoop lang genôch op dat foarbye jier hân hawwe, draaie wy him hoeden om, en 

besykje hiel foarsichtich de kant út te sjen fan it nije jier. Sykje om hope, stelle ús iepen foar in 

nij perspektyf, hoopje dat wy wat te sjen krije fan wêr’t ús paad krekt hinne giet. Net: wat soe 

der presys barre, net de details. Mar: hoe soe it ris komme, de grutte line.. 

 

Sa’t ’k sei, de psalm docht krekt oarsom. Sjoch allinnich nei dat earste fers. Dat giet mar oer 

twa dingen: Ik en God. Ja, yn dy folchoarder, net sa’t wy it leard hawwe. Hoedzje my, myn God. 

Ik bin lyts. En Jo binne grut. Dat is de ferhâlding. En dy ferhâlding wurdt fan alle kanten besjoen. 

Ik - ik sykje taflecht by Jo. Ik - ik haw sein tsjin Jo. Myn - myn Heare, dat binne Jo. Myn goed, 

myn alderbêste - neat giet boppe Jo. It rymt, net yn klank, mar yn gedachten. 

 Wêrom moat dat fjouwer, fiif kear mei deselde wurden? Wêrom fan al dy ferskillende kanten 

besjoen? Wat sjogge wy troch dizze mikroskoop op dizze Aldjiersjûn? 

 

De mikroskoop stiet net allinnich rjochte op de relaasje tusken Ik en God. As er dat fan alle 

kanten besjoen hat, skoot der in nij plaatsje foar. Hy sjocht ek nei de wrâld om him hinne. Net de 

wrâld as gehiel. Hy zoomt yn op wat der yn dy wrâld te keap is: grutmachten, hillichheden, guon 

dy’t foar master opslane. Hy sjocht better en better. En hy seit: wat langer as ik dernei sjoch, 

wat mear aaklikheden as der op my ôfkomme. Sa’t it faak ek giet. Ut ’e fierte liket hast alles 

moai. Benammen minsken mei macht en oansjen. Mar sjogge jo fan tichtby, dan wurdt it ferhaal 

oars. Dan is it: wat mear as men derfan wit, wat minder as it wurdt. Oant wy sizze: wy hoege net 

mear te witten, wy hoege net tichterby. Lit ús mar in bytsje út ’e fierte wei sjen. Mar dat docht 

de Bibel net. Dy besjocht de minsken fan tichtby. En as er de mikroskoop rjochtet op 

grutmachten en heechheden, dan is de konklúzje: wat mear as ik sjoch, wat aakliker as it wurdt. 

Dêr moatte jo net efteroan rinne. En wat tichter as er by komt, wat radikaler as er seit: Neat! 

Neat wol ik derfan witte, neat wol ik derfan hawwe. 

 En der komt wer in oar plaatsje foar. En hy sjocht nei de dingen dêr’t wy fan leauwe meie 

dat God se ús jûn hat. En wer hat er gjin wurden genôch. Myn diel, myn part, myn beker. En wat 

mear as er nei himsels sjocht - syn nieren, it alderbinnenste fan in minske, syn rjochterhân, dêr’

t er it fan hawwe moat, syn lichem, dat kwetsber is - wat mear as er nei himsels sjocht. wat mear 

as er sjocht dat God by jin is. 

 Gemeente, ik sil hjir net alles útstaverje wat der troch dy mikroskoop te sjen is. Lês de 

psalm thús nochris, krûp sels efter dy mikroskoop, en sjoch. Wat mear as jo fan josels beseffe, 

wat mear as jo sjogge fan Gods oanwêzichheid. En wat mear as jo fan de wrâld sjogge, wat mear as 

jo sjogge fan heechheden en grutmachten dy’t inkeld lijen bringe. Sjoch nei jo lichem, jo gong 

troch it libben, it feit dat jo der binne - hoe kinne jo dan om God syn leafde hinne? En sjoch nei 

de wrâld, nei alles dat macht hat - wy komme der net los fan, wy libje der net bûten om - mar hoe 

kinne jo dêr oait foar offerje, dêr oait foar sjonge? Dat is ommers ôfgoadetsjinst. 

 

En sa komme wy by it beslút fan ’e psalm. De psalm hat alles troch de mikroskoop besjoen. En 

hy komt wer werom by God en himsels. Ja, no is it oarsom. Net: Ik en God, mar: God en ik. En 

hy seit: No wit ik, dat Jo my nea loslitte sille. Want Jo binne de iennichste dy’t werklik macht 

hat yn ’e wrâld. En Jo binne alle oeren ommers om my hinne. No wit ik, dat Jo my fêsthâlde. 



 Lit ús dat ek dwaan, gemeente. Net allinnich troch de tilleskoop sjen, mar ek troch de 

mikroskoop. Alle grutheden dy’t op ús paad komme. Wat bringe se werklik? Alle mominten dat 

wy der noch wiene, alle kearen dat wy bewarre binne, alle kearen dat it troch ús hinne skeat: Wat 

is dit in wûnder. Dat is neffens my de djipste bedoeling fan dizze psalm. As jo mar goed genĉch 

sjogge nei dat iene momint, dan kinne jo der net omhinne, of God wie doe by jo. En as God doe 

by jo wie, dan wie hy der ek altyd, ek de kearen dat jo Him net fine koene, dat jo meskien wol om 

Him flokt hawwe. Mar jo hawwe Him sjoen, al is it mar ien kear. Dan moat Er der altyd west 

hawwe. En dan is Hy der ek yn it nije jier wer by, krekt like nei, krekt like machtich. 

 Dan kinne wy allinnich mar ús fernuverje en sjonge. Sjonge en bidde. Krekt as de dichter 

fan ’e psalm. En it bysûndere is: dan ferdwynt op it lêst it ik. Dan is it allinnich noch mar 

freugde en gloarje. Mar yn dy freugde, yn dy gloarje, wurd ik net wei. Yn dy freugde, yn dy 

gloarje, libje ik. Mar dy freugde en gloarje binne sa grut, dat ik mysels ferjit. As in drip yn ’e 

oséaan. Dy drip ferdwynt net. Dy drip kin noait better plak krije as yn dy oséaan. Yn dy oséaan is 

hy ferbûn mei alles dat him it libben jout. Yn dy oséaan is hy sa thús, dat hy ûnsichtber wurdt, en 

net iens mear om himsels tinkt. 

 Dat is wat, minsken. Dat it safier mei jo hinne is, dat jo josels ferjitte. Safier is in minske 

fuort net, ik teminsten noch net. It lêste dat wy ferjitte, is ússels. Mar dat is de takomst neffens 

de Bibel. Wy krije hieltiten mear en mear fan God te sjen. Ek jier op jier, dei op dei. En op it lêst 

sjogge wy safolle fan God - dan witte wy oars net mear as syn leafde. Gjin tilleskoop kin ús dat 

sjen litte. Mar de mikroskoop fan de Bibel nimt ús dêr mei hinne. 

 

Amen. 

 
 


