
 

 

OVERWEGING  

 

 

Psalm 123, een pelgrimslied.  
 

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.  

 
Wees genadig, God, wees ons genadig,  
wij worden veracht, meer dan te dragen is.  

 
Meer dan onze ziel kan dragen  
raakt ons achteloze spot,  

 
De mensen achter deze psalm zijn er slecht aan toe:  
ze worden bespot, er wordt op ze neergekeken, 
ze voelen zich diep veracht. 
Ze roepen tot God om genade, om ontferming, 
zittend aan de rivier van Babylon, waarheen ze zijn gedeporteerd; 
ze zijn er ‘ver van huis’ en hebben geen leven. 
Het is zoals het met Jezus op Golgotha zal zijn. 
Zijn weg naar Jerusalem loopt uit  
op een schijnproces en martelingen; 
en als hij daar hangt te sterven is er nóg bespotting, 
ze wrijven hem hun minachting nog eens in: 

‘red jezelf en ons erbij’.  
Hij roept dan tot God: ‘waarom hebt U mij verlaten?’ 
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Ik weet niet uit eigen ervaring 
wat verachting ten diepste met iemand doet. 
Hoe is dat -  bij voorbeeld - om op Schiphol keer op keer 
uit de rij te worden geplukt vanwege je huidskleur? 
Als ik het me indenk: er wordt dan even op je ziel gestaan; 
de kern van je persoon, daar waar je het meest ‘ik’ bent,  
daar waar je ‘beeld, kind van God’ bent, 
dáár word je in geraakt. 
 
Psalm 123 begint solo, er bidt een ik-persoon: 

‘naar U, God, sla ik mijn ogen op’, 
maar halverwege wordt het ‘wij’: 

‘wij kunnen de hoon niet meer dragen’. 
De geschiedenis kent er tal van voorbeelden van, 
van grootscheepse en systematische minachting: 
denk alleen maar aan de slavernij. 
Diepe verachting … 
dat er op groepen mensen wordt neergekeken… en… erger 

vanwege huidskleur, ras,  
seksuele geaardheid, maatschappelijke positie. 

Het gaat om mechanismen  
van ontmenselijking, uitsluiting en onderdrukking, economisch, sociaal, 
met vormen van geweld die soms alle verbeelding te boven gaan. 
 
Ik wil met jullie vooral nagaan   
waar en hoe er dan veerkracht, geestkracht te vinden kan zijn. 
 
Allereerst is daar altijd weer het aanstekelijke voorbeeld  
van andere mensen:  
grote, onvergetelijke namen, van alle tijden,  
profetische vrouwen en mannen 
die we nog steeds met ere noemen. 
Maar evenzeer de kleine mensen, óók van alle tijden, 
die de verachting wisten te trotseren, 
die zich fier wisten op te richten 
en hun verachters in de ogen keken. 
Waar haalden ze die moed vandaan? 
 
De mensen in de psalm hebben niemand anders meer  
dan God om hulp van te verwachten:  
ze roepen met heel hun hart: ‘Kyrie, eleison’,  
ontferm u, God, ontferm U over ons’.  
Wat is dat toch een goddelijk geschenk: 
dat we kunnen bidden  
als een bron van veerkracht en volharding,  
als weg tot: ‘en tóch’. 
De psalmen zelf zijn dat al meer dan 3000 jaar: 
al die generaties zijn ze gebeden, gezongen,  
en hebben mensen er hun hart aan opgehaald. 
Dat is een wonder op zich! 
Of kijk mee terug naar het evangelie van vandaag: 



 

van Jezus alleen op een hoge berg, met zijn drie naaste vrienden. 
Ze zijn daar samen aan het bidden! 
Kijk maar naar de beeldtaal van het verhaal: 

hoge berg, verandering van gedaante, stralend licht, 
Mozes en Elia worden er gezien, de Stem uit de wolk. 

Het is huiveringwekkend, ja vreeswekkend. 
Ze hebben daar biddend kracht verzameld 
voor de grote reis naar Jerusalem  
die gezien de groeiende tegenstand niet veel goeds belooft: 
maar ze hoeven er niet bang voor te zijn. 
 
Over dat bidden nog één ding. 
Soms ontneemt verachting (of andere ellende) 
iemand alle woorden, soms zelfs alle moed om te bidden. 
Wat kun je dan nog doen? 
Ik zou zeggen: ‘bid dan maar met je ogen!’ 
In onze psalm spelen ogen een belangrijke rol: 

‘naar U sla ik mijn ogen op, naar U in de hemel’. 
Vier keer staat er het woord ‘ogen’. 
 
Het is een oud, katholiek gegeven: ‘bidden met de ogen’. 
Als ons tijdens de viering  
het heilig Brood en de Beker worden getoond, 
dan bidden wij met onze ogen. 
Evenzeer als wij op Goede Vrijdag opzien naar het kruis. 
Of neem de iconen van het Oosterse christendom. 
Heel onze kerk nodigt ertoe uit! 
De psalm kan het ons, voorbij de woorden, leren: 
bidden met je ogen! 
 
Er was eens  …. een arme Franse boer. 
Herhaaldelijk troffen zijn dorpsgenoten hem 
in hun kerkje, hij zat daar maar naar het kruis te kijken,  
zonder iets te prevelen, doodstil. 
Iemand vroeg ernaar wat hij daar toch al die keren kwam doen. 
Zijn antwoord: ‘ik kijk naar Hem en Hij naar mij’. 
 
Ik moet ook denken aan de bewerking van psalm 123 die we zongen: 
 

‘Zoals mijn kind van vijf 
met grote ogen naar mij kijkend 
al mijn bewegingen volgend 

 
mijn gezicht ziet verharden 
als ik oog in oog sta  
met de verachters van de vreemdeling 

 
en hoe ik ziende de wereld  
blind van tranen mij neerwerp  
voor de troon van recht en vrede 

 
zo, denk ik, ziet Gij mij ook.’ (Huub Oosterhuis) 



 

 
Een stille, woordeloze, liefdevolle aandacht. 
Ongekende geestkracht tegen de verachting in. 
Bidden met de ogen van je ziel! 
 
PS 
‘Bidden met de ogen’ is dankbaar ontleend aan:  
Benoit Standaert OSB, Leven met de psalmen I, II, III (Lannoo Tielt, 2006, 2014, 2016). 
 
 
 
 
 

 

 



 

 


