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Psalm 90 : 1, 8 

Lezing: Psalm 121 

Gezang 511 : 1, 2, 5, 6, 7 (398 in 1973) 

Gezang 904 : 1, 4, 5  (427 : 1, 6, 7 in 1973) 

Psalm 121 

 

Het is 1944. In de trein zit de 19-jarige Henk Vredeling. Hij is onderweg als koerier van het 

verzet. In zijn sokken verbergt hij enkele landkaarten met voor het verzet belangrijke infor-

matie. De reis verloopt voorspoedig, totdat opeens, vlak vóór een station, de trein wordt stil-

gezet. Duitse soldaten omsingelen de trein en beginnen die, coupé na coupé, te doorzoeken. 

Het zweet breekt Henk Vredeling uit. Hij beseft dat hij, als de kaarten in zijn sokken ontdekt 

worden, geen enkele kans heeft om het er levend vanaf te brengen. In een later interview zal 

hij zeggen: “Ik keek naar de blauwe lucht, en opeens schoot mij het gezang te binnen: “Die 

wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw 

voet kan gaan”. En op slag was ik van die idiote, nerveuze spanning bevrijd. Ik dacht: “Laat 

ze maar komen, wie maakt mij wat.”” Als de Duitsers nog twee of drie coupé’s verwijderd 

zijn van de plek waar Vredeling zit, wordt er een bevel geschreeuwd. De soldaten breken hun 

zoektocht af, en de trein zet zich weer in beweging… 

 

Voor wie niet meer weten wie Henk Vredeling was: toen in 1973 het kabinet-Den Uyl aan-

trad, werd hem de post aangeboden van minister van Defensie. Vredeling voelde daar niets 

voor, vanwege zijn allergie voor uniformen en zijn afkeer van militair vertoon. Toen hij door 

zijn partijleider Den Uyl en informateur Burger onder grote druk werd gezet, aanvaardde hij 

de post alsnog, met de woorden: “Dan zàl ik ook een minister van Defensie zíjn!” Toen hij 

overleed in 2007, schreef een journalist dat Henk Vredeling de laatste “echte” minister van 

Defensie was geweest: een die pal stond voor z’n mensen en voor de krijgsmacht. Henk 

Vredeling groeide op in een degelijk gereformeerd gezin. Op het moment van zijn oorlogs-

ervaring, als 19-jarige jongen, geloofde hij allang niet meer in God. Toch werd hij rustig van 

de woorden van dat oude gezang “Beveel gerust uw wegen”. 

 

Dat oude gezang werd geschreven door de Duitse predikant Paul Gerhardt. Gerhardt werd 

geboren in 1607. Na zijn theologiestudie in Wittenberg kwam hij in 1643 in Berlijn terecht, 

waar hij nog enkele jaren de verschrikkingen van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) mee-

maakte: half Berlijn stierf aan de pest of hongersnood. In die zware tijd maakte hij zijn eerste 

gedichten; bij alle verdriet spreekt er een groot Godsvertrouwen uit. “Gods voorzienigheid en 

de overgave van het menselijk hart aan Gods vaderlijke goedheid”, - dat is volgens kenners 

het centrale thema in Gerhardts œuvre. In mijn Adventsbrief heb ik iets verteld over het 

“lutherse piëtisme”, een stroming die sterk de nadruk legde op innerlijke vroomheid en 

praktisch christendom. Paul Gerhardt is een van de wegbereiders hiervan. 

 

Het is 1944. De Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer zit al ruim anderhalf jaar in de cel. Hij 

zit in de gevangenis vanwege zijn betrokkenheid bij een bomaanslag op Adolf Hitler. Toen hij 

in 1943 door de Gestapo was opgepakt, schreef hij vanuit zijn cel aan zijn ouders: “Lees de 

liederen van Paul Gerhardt en leer hen uit je hoofd, zoals ik nu doe.” Nu is het al december 

1944, en Bonhoeffer schrijft weer een brief aan zijn moeder. In deze brief zit ook een gedicht: 

 “Door goede machten trouw en stil omgeven…” Warme, troostende,geruststellende woorden 

aan zijn moeder. Hij is in deze regels nog vol goede moed: hij hoopt dat hij zijn ouders en zijn 

verloofde Maria in het nieuwe jaar weer zal ontmoeten. “Breng als het kan ons samen, geef 



ons vrede,” bidt hij in zijn lied. Op 9 april 1945 wordt hij opgehangen, zonder zijn geliefden 

nog te hebben gezien. Een broer en twee zwagers van hem werden korte tijd later vermoord. 

De machten van het kwaad bleken sterker dan de “goede machten”… 

 

In vers 6 van zijn lied lijkt hij al rekening te houden met een eventuele tragische afloop: “Valt 

om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet…” 

Daar in zijn cel, in het beruchte hoofdkwartier van de Gestapo, wist hij als geen ander hoe 

kwetsbaar en bedreigd het leven is. In het bestaan kunnen zich zulke onrechtvaardige en 

vreselijke dingen voordoen, dat je als mens alleen maar zwijgen kunt. 

 

In het afgelopen jaar hebben we van dat zwijgen verrassend weinig gemerkt. Het is een jaar 

geweest van meningen en verhardende standpunten. Het is jammer dat we zo weinig hebben 

gezwegen; door te zwijgen zouden we wellicht ook beter geluisterd hebben. Maar of we nu 

gepraat dan wel gezwegen hebben, - we hebben méér dan ooit onze kwetsbaarheid ervaren, de 

bedreiging van onze gezondheid, onze minimale invloed op de loop van het leven. Nog altijd 

hoop ik dat wij er uiteindelijk wijzer en bescheidener van zullen worden. 

 

Voor Bonhoeffer heeft het zwijgen niet het laatste woord. In vers 6, het vers waarin hij het 

heeft over dat “diepe zwijgen”, zegt hij óók: “…laat ons dan allerwege horen stijgen, tot lof 

van U, het wereldwijde lied.” Hij wil een lofzang horen, een lied ter ere van God, een lied als 

Psalm 121, waarin God temidden van alle gevaren wordt geprezen voor zijn nabijheid. Wel-

licht dacht Bonhoeffer hier aan de Joodse gewoonte om elk gebed (of het nu vanuit de diepte 

of vanuit de hoogte komt) met een lofprijzing af te sluiten. 

 

Psalm 121 vertelt over de gevaren van het bestaan. Bij het lezen van deze Psalm vallen mij 

telkens weer de woorden uit vers 5 op: “De Heer is de schaduw aan je rechterhand…” Ik 

beluister daarin: God loopt niet duidelijk zichtbaar voor ons uit, om alle problemen van ons 

levenspad weg te halen. God staat ook niet levensgroot achter ons, om ons in moeilijke tijden 

over zorgen en verdriet heen te tillen. Maar in het verborgene, onopvallend als onze schaduw, 

reist Hij met ons mee. Tijdens heel die lange en gevaarlijke reis van ons leven is Hij erbij, om 

ons naar huis te brengen. Ook als er leeuwen en beren op ons pad komen, als de zorgen ons 

als een struikrover overvallen, of als de ziekte ons als een sluipmoordenaar bedreigt, dan is 

Hij bij ons, als “de schaduw aan je rechterhand…” Over “goede machten” gesproken… 

 

Terwijl Vredeling zijn geloof al jong kwijtraakte, had Bonhoeffer in de gevangenis veel steun 

van zijn geloof. Hij las graag de liederen van Paul Gerhardt, die hem ontroerden en troostten. 

Ergens in zijn brieven schrijft hij over God, die “…een verbond met ons gesloten heeft tégen 

het lot.” Voor Bonhoeffer valt God dus niet zomaar samen met het lot; wij moeten niet de 

hand van God zien in alles wat er om ons heen gebeurt. Het lot is onze werkelijkheid, de 

harde realiteit waarin redeloze en radeloze dingen ons overspoelen en tot zwijgen brengen. 

Maar middenin deze harde realiteit komen we God tegen, die ons oproept om uit zwijgen en 

dood de weg naar het leven te gaan. Kijk naar de bevrijding uit de slavernij van Egypte, kijk 

naar de opstanding van Jezus uit de dood; God wijst ons de weg naar de ruimte en het licht, 

omdat wij niet mogen berusten in de heersende duisternis. 

 

God is niet meer dan een stem. God is niet meer dan een mens die leeft vanuit de liefde. Dat is 

op het eerste gezicht angstaanjagend zwak en weerloos. Hoe moet zo’n God ons beschermen 

tegen de slagen van het lot? Weinig mensen maken mee wat Henk Vredeling als jongeman in 

die trein meemaakte… 



Het leven laat zien dat God ons inderdaad niet beschermt. Dat is blijkbaar ook de bedoeling 

niet. God spreekt, en daarmee doorbreekt Hij het diepe zwijgen. God roept, en daarmee zet 

Hij verslagen mensen op de weg naar het leven. God stuurt ons een mens vol liefde, en daar-

mee doorbreekt hij de duivelse cirkel van haat en schuld en dood. Zó is Hij als een “goede 

macht” om ons heen, zó gaat Hij als de “schaduw aan je rechterhand” met ons mee.  

Het lot was zeer vele mensen in het afgelopen jaar niet gunstig gezind. Maar er is een door-

braak naar het licht, er is een weg naar het leven. 


