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Overweging door mw. ds. M. Scheper-van de Poll 

Lezen ps. 121. 

Gemeente van Jezus Christus te Lonneker. 
Het is vreemd dat we elkaar niet in de ogen kunnen zien, maar toch 
via dit schrijven zijn we met elkaar verbonden. 
Het onvoorspelbare en snel om zich heen grijpend coronavirus maakt het 
onmogelijk om een dienst te houden. Daarom is het fijn om op deze manier elkaar 
te kunnen bemoedigen. 
Ik heb gekozen voor ps. 121. 
De laatste tijd ben ik erg gesteld op ps.121. Vooral de vraag: waar komt mijn hulp 
vandaan?  
Hulp die ik nodig heb in mijn persoonlijk leven en zeker in deze tijd van “thuis 
blijven”, afstand houden (geen knuffels enz.)en andere onzekere dingen. En ik 
denk dat u eveneens die vraag hebt, persoonlijk maar ook in de gemeente. 
De psalmen 120 t/m 134 worden pelgrimsliederen genoemd. 
In de psalmen wordt een sterke gemeenschap met God doorleefd. God is voor 
zangers en voor bidders een werkelijkheid, die zij zoeken en er- 
varen. Ps.121 is een pelgrimslied voor mensen onderweg. Allereerst de pelgrims 
op weg naar Jeruzalem zoals de Heer geboden had, om met de grote feesten 
naar de tempel te gaan. Onderweg zien zij de bergen als gevaarlijk.  
Dit lied is ook voor ons, want voor bergen kunnen we allerlei andere woorden 
zetten. Figuurlijk de "hoge bergen" van verdriet, van zorgen, van angsten, van 
besmetting met het virus, van vragen naar het waarom. Wie aan deze "bergen" 
denkt, komt bij de vraag: vanwaar zal mijn hulp komen? De dichter antwoordt met 
kracht: Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Onze 
wekelijkse diensten beginnen wij met deze belijdenis. Ook mijn antwoord is: Mijn 
hulp komt van de Here God, die voor mij zorgt wat er ook gebeurt. Bij Hem mag ik 
mij veilig voelen. Ik hoop dat u dat met mij mee kunt zeggen. 
Daarna somt de dichter op hoe die Heer is. Hij zal voorkomen dat we vallen, Hij 
sluimert en slaapt niet. Wie de Heer is? Hij is je beschermer; een schaduw. 
Schaduw is het beeld van bescherming. Zon en maan kunnen je geen kwaad 
doen. De Heer behoedt je tegen elk kwaad; Hij waakt over jouw leven. Dit is de 
kern van de psalm. De God van Israël is een God, die niet doof is voor mensen en 
is niet een God, die ver weg is. Nee, onze God is een God, die er altijd bij is. Ook 
in moeilijke tijden. Hij slaat Zijn vleugels over ons heen. 
Het laatste vers wordt gedacht vanuit het huis van God, de tempel, de kerk. Je 
gaat uit en je komt terug bij Hem. In de NBG-vertaling staat: uw uitgang en uw 
ingang. Uitgaan en terugkomen bij Hem. En in die tussentijd leven we ons leven 
met de ups en downs. Maar het staat vast: we komen terug in de woning bij de 
Here God. Het is dan geen tempel/kerk meer, maar het eeuwig huis.   
Met Ps. 121 voelen we ons pelgrims. Mensen die onderweg zijn. Mensen met een 
droom. Mensen met een visioen. Mensen met angsten voor de toekomst. 



Mensen, die zich met alles wat ze geloven, hopen en liefhebben uitstrekken naar 
het hart van de Here God. 
 
Ik eindig met een kort gebed voor de wereld. 
God, U alleen bent eer, glorie en lof waardig. Met U kunnen we elke storm 
overwinnen - zo ook de wereldwijde impact die COVID-19 op onze wereld heeft. 
Wil zijn bij zieken en hen die hun moeten verzorgen. 
We denken aan verplegers(sters), artsen en allen die hen bijstaan. 
Wil zijn met allen die verantwoordelijkheid hebben bij de te nemen maatregelen. 
Zegen allen, die hulp bieden op andere gebieden. 
Neem angsten weg, want bij U zijn we veilig in deze tijd en in eeuwigheid. Amen.  
    


