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Gekerkerd in verlangen 

 

Zondagmorgen 13 november 2022, Catharijnekerk, ds. Eibert Kok 

met tekeningen van Willeke Brouwer en orgelspel van Marco ’t Hart 

 

Lezing: Psalm 42 

 

 
 

Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar als ik hier die tekeningen gemaakt zie 

worden, en ik hoor de muziek van Marco, die in klanken verbeeldt wat Willeke hier op 

papier tegelijkertijd verbeeldt, en ik zie die teksten daarbij, de woorden van de 

Psalmdichter, die de inspiratiebron zijn voor wat er verbeeld is, 

dan raakt dat mij, dan gaat er wel iets meetrillen, 

verlangen, diep verlangen, smachten, 

gekerkerd in verlangen, 

en dan dat laatste, die oproep om te vertrouwen: 

hoop op God en wees geborgen. 

Misschien heeft dat geraakt worden bij mij ook wel te maken met de melodie van 

Psalm 42, zoals al sinds 450 jaar in Nederland gezongen wordt. 

Ik denk dat velen van de oudere generatie die zullen kennen: ’t Hijgend hert der jacht 

ontkomen. 
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Die oude Psalmen zijn mij met de paplepel ingegoten. 

Die herinnering aan toen zal bij mij meespelen dat het zo binnenkomt. 

Maar dat is het niet alleen, denk ik. De inhoud is voor mij steeds meer gaan leven.  

Die Psalm heb ik echt tientallen keren gelezen, voor mezelf, maar ook voor anderen, 

bij mensen die ziek waren, bij uitvaarten, bij mensen ook die naar hun idee hun 

geloof van vroeger kwijt waren, en dat eigenlijk een verlies vonden, een gemis. 

 

Ik denk aan een bezoek dat ik ooit bracht bij een man op leeftijd. Hij vertelde dat hij 

het steeds moeilijker vond om te geloven. Vroeger was dat anders. Toen geloofde 

die vanzelfsprekend eigenlijk, als een kind. Er werden geen vragen gesteld, of niet al 

te veel vragen. Het geloof was voor hem als een degelijk bouwwerk met een goed 

fundament, 

maar dat was steeds meer gaan afbrokkelen. 

Hij vond het lastig. Ook in de kerk werden steeds meer vragen gesteld. Steeds 

minder was vanzelfsprekend. 

Daarmee leek het wel alsof zijn geloof en vertrouwen was opgedroogd. “Voed het 

oud vertrouwen weder.” Die woorden uit de oude berijming van Psalm 42 citeerde hij. 

Zijn geloof was één groot verlangen geworden, een soort heimwee verlangen naar…  

Ja dat wist hij eigenlijk niet, naar iets van geborgenheid, naar vanzelfsprekend 

vertrouwen. 

Geloof als een diep verlangen, iets wat er vroeger wel was, was er nu niet meer, 

maar loslaten kon die het ook niet, geen denken aan, onmogelijk, die connectie was 

er nog steeds, alleen zo anders dan toen. 

Iets dergelijks zit ook bij de dichter van Psalm 42. 

Gekerkerd in verlangen. 

Het is iets missen, God missen, en tegelijk ernaar verlangen. 

Misschien om iets wat ’m overkomen is. 

Dat kan soms, dat je in je leven in zo’n moeilijke situatie terechtkomt, dat alle grond 

onder je voeten lijkt te worden weggeslagen. De vragen stapelen zich bij je op net als 

in deze Psalm: Waarom? Waar ben je toch, God? 

Het is het beeld dat in de Bijbel vaker gebruikt wordt, het beeld van de ballingschap, 

en daarmee komt de heimwee om de hoek kijken, het verlangen naar thuis. Dat is 

heimwee. 

‘Zie, gekerkerd in verlangen, 

bálling, ver van waar Gij woont 

houden bergen mij gevangen …’ 

Het gaat over Gods aanwezigheid niet ervaren en tegelijk er wel naar verlangen. 

Balling, dat is het gevoel van een vluchteling, een verdrevene, uit Oekraïne 

bijvoorbeeld. En dan woon je hier. Gekerkerd in verlangen. Gek, kun je ervan 

worden, van de heimwee naar thuis. Juist dan, in het gemis, is het verlangen 

levensgroot. 

Dat zien we ook uitgedrukt in die eerste twee verbeeldingen. 
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Maar in de Psalmen is het eigenlijk altijd zo dat er toch ergens een lichtpuntje 

doorbreekt. Dat is die laatste. 

Psalm 42 heeft een refrein dat twee keer terugkomt, of eigenlijk drie keer. 

Psalm 42 en 43 zijn één psalm. Door een of andere onverklaarbare fout bij de 

nummering (die nummering is veel later toegevoegd als een leeshulp om passages 

makkelijker te kunnen terugvinden) is die ene Psalm in tweeën geknipt: 42 en 43. 

Maar aan het eind van 43 komt datzelfde refrein terug, een oproep tot vertrouwen, 

ondanks alles: 

‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 

en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, 

eens zal ik Hem weer loven, 

mijn God, die mij ziet en redt.” 

Verlangen, daar leeft een mens van. 

Augustinus, een belangrijke christelijke denker, heeft dat onder woorden gebracht. 

Hij zei: de mens is een verlangend wezen. Onze verlangens bepalen wat we doen. 

Waar verlang je dan naar?  

We verlangen naar gezondheid, we zijn bang voor afbraak, bang misschien wel voor 

de dood. 

We verlangen naar liefde. Daarop zijn we gebouwd. 

We verlangen soms naar geld en goed, en we zijn misschien wel bang voor 

onzekerheid. 

We verlangen naar een goed imago, naar ‘likes’, we zijn soms bang dat niemand ons 

bijzonder vindt. 

We verlangen naar geluk, voor onszelf, voor onze kinderen, we zijn bang dat hen iets 

overkomt. 

We verlangen ook naar God. Daarom komen we in de kerk, om dat verlangen, 

vanwege onze heimwee naar God. 

Volgens Augustinus zijn we allemaal geschapen met een verlangen naar God. Hij 

schreef:  

‘Heer, onrustig is ons hart in ons, tot het rust vindt in U.’ 

Het beeld waarmee de Psalm begint is dat van een hinde. 

In de oude berijming was het een hijgend hert, aan de jacht ontkomen. Maar dat 

staat er niet in de Bijbeltekst. 

Daar wordt nergens de jacht genoemd. En het gaat over een hinde, een vrouwelijk 

woord. 

Geen strijdvaardig beest, geen kampvechter. 

In de beeldspraak van de Psalm is het de dórst die haar kenmerkt. 

Deze Psalm zit vol vragen: wie wat waar hoe God? 

Hij stelt zichzelf die vragen, maar er zijn ook anderen die hem bijtend toeroepen: 

Waar is dan die God van jou? 

Die lijkt weg, ver weg. Thuis. En hij niet. 
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En waar die aan denkt: aan toen, ooit, 

ik herinner me hoe ik meeliep in een dichte stoet, optrok naar het huis van God, een 

feestvierende menigte. 

Het gaat over de plek van samenkomst, zo lijkt het. De tempel? 

Dat is de plek van de liturgie, van de lofzang. 

Daarvan is die vervreemd geraakt. Hij staat droog. 

Hierin klinkt ook iets door van: dat het goed is voor een mens om sámen met 

anderen die plek te zoeken, die plek doet je goed, daar wordt het verlangen gedeeld, 

bezongen, er om gebeden. En misschien, wie weet, wordt daardoor ook wel iets van 

het verlangen vervuld. 

De Levende is ook de lavende. 

Het beeld van het water wordt in deze Psalm ook in een opmerkelijke 

tegenstrijdigheid gebruikt. 

Het begint met die hinde die dórst naar water, heimwee, gemis. 

Water als beeld van leven. 

Verderop gaat het over watergolven die over je heen slaan, de golven van het leven 

slaan over je heen: het is teveel al dat water, water als beeld als beeld van 

tegenslag, dreiging, ondergang. 

Het meest bijzonder in deze Psalm is wel vers 9. 

Als je de Psalm zo leest, dan denk je misschien wel: dit vers past hier helemaal niet: 

‘Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 

’s nachts klinkt een lied in mij op, 

een gebed tot de God van mijn leven.’ 

Tussen al die vragen: Waarom vergeet U mij, waarom ga ik in het zwart, dit prachtige 

vers van geloof en vertrouwen. 

Het is ook de enige keer dat in deze Psalm dat het woord HEER voorkomt, met vier 

hoofdletters, de Godsnaam: Ik-zal-bij-je-zijn. 

De andere keren gaat het steeds over God, de wat afstandelijker functieaanduiding. 

Zoals bij koning Willem Alexander. 

Koning, zo spreek je hem aan in zijn functie. 

Willem Alexander, dat is veel intiemer, veel dichterbij. 

Alleen hier: ‘Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 

’s nachts klinkt een lied in mij op.’ Past dat hier wel? 

Nou, als je in gedachten houdt dat Psalm 42 en 43 één geheel zijn, dan is dit precies 

het midden, het centrum, dat is waar alles om draait, dat de HEER, ik-zal-bij-je-zijn, 

mij zijn liefde bewijst, bij alles wat me onzeker maakt, bij alle vragen die ik heb. 

 

Ik-zal-bij-je-zijn. Van die verwachting leeft ons geloof. 

Dat houden we zondag aan zondag warm, dat klinkt door in ons lied, ons lied in de 

nacht: Ik-zal-bij-je-zijn. 

Wat niet is, vervult ons reeds. 

 


