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Schriftlezingen: Psalm 84 

                 Openbaring 21: 10-14; 21-26 

 

Intro 

Meestal is de zomertijd een tijd van reizen. Allerlei mensen gaan 

op weg. Liefst zovér mogelijk. Veel van de wereld zien, andere 

culturen in je opnemen én proberen – ondanks dat reizen – ook tot 

rust te komen. 

Op het ogenblik is dat bijna niet aan de orde. Een enkeling durft 

de reis wel aan, de volgende blijft net over de grens – dan ben 

ik gauw weer thuis – de derde zoekt het dit jaar in eigen land en 

dan zijn er ook heel wat, die zeggen: ik sla dit jaar helemaal 

maar over... Volgend jaar beter! 

 

Reizen – ja, de één zit het in het bloed, de ander houdt van 

‘Rund-hause’: nergens zo goed als thuis. 

Vandaag – en de komende twee zondagen - maken we in deze dienst 

een uitstapje naar een ander soort ‘reizen’: de pelgrimsreis, de 

bedevaart. 

In de Bijbelse tijd bestond dat gebruik al, wat we in deze tijd 

nog steeds tegenkomen in de christelijke traditie en daarbuiten – 

om een paar voorbeelden te noemen: 

Traditioneel Katholieken naar Lourdes, 

Moslims naar Mekka – dit jaar ook maar mondjesmaat, 

wat meer Oecumenisch naar Santiago de Compostella – de 

Jacobsschelp wijst ons de weg. 

Mag je de tocht naar Taizé ook zo noemen – Anneke? – 

en een enkeling wil nog altijd naar Jeruzalem. 

 

Ja – en dáár is het wat mij betreft allemaal begonnen. 

Driemaal per jaar konden de inwoners van Israël de tocht naar het 

heiligdom in Jeruzalem, naar de tempel, maken. 

Leviticus 23 geeft de kaders al aan: van het feest van het 

Ongedesemde Brood, het Paasfeest, van het Wekenfeest – 

Pinksteren, zeven weken later – en van het Loofhuttenfeest. 

En tussen die laatste twee staat dan nog de Grote Verzoendag. 

De hoogtij-dagen voor het volk, waarvan men er één per jaar toch 

in Jeruzalem probeerde te vieren. 

 

Bij die tocht naar Jeruzalem werd er ook samen gezongen en zeker 

vlak voor het binnengaan van Jeruzalem, het betreden van het 

tempelcomplex, was er misschien wel een soort liturgie waarin 

verschillende liederen hun plaats hadden. Onder de 150 Psalmen 

vinden we er een aantal, die zelfs dat ópschrift hebben ‘Een 

pelgrimslied’ – de psalmen 120-134, maar ook Psalm 84 is zo’n 

lied – en misschien zijn er nog wel meer. 



 

Psalm 84 – er staat boven ‘voor de koorleider’, dus om samen te 

zingen. ‘Van de Korachieten’ ook, nakomelingen van de priester 

Korach, die als eersten waren aangesteld als poortwachters bij de 

tempel (I Kronieken 26:1). Was de dichter zo’n Korachiet? 

Blijkbaar op een bekende melodie ‘Het meisje uit Gat’. Iedereen 

kon zó meezingen. 

Het is een Psalm vól van verlangen, van heimwee misschien. 

Verlangen naar Gods huis, beter gezegd: verlangen naar de HEER 

Zelf, want dat mooie tempelcomplex (uw woningen, uw voorhoven, uw 

altaren) is de plaats waar God in dát moment van de tijd te 

midden van zijn volk wil wonen. 

 

Het lied is zó jubelend geschreven dat we misschien wel moeite 

hebben om ons erin te herkennen. En toch... 

Juist als je iets mist, dan wordt het verlangen alleen maar 

groter. In de afgelopen tijd heb ik heel wat mensen horen zeggen: 

ik verlang naar het moment dat we weer allemaal samen naar de 

kerk kunnen gaan. 

Nu is een monumentale Dorpskerk of dit kerkgebouw uit de jaren 

zestig op een heel andere manier huis van God dan de tempel in 

Jeruzalem, maar ook ónze gebouwen kunnen door het geloof dat er 

heeft doorgeklonken, de dank en aanbidding van vele jaren, de 

verkondiging en de liederen, die gezongen werden, door doop van 

een kind en het afscheid van een ouder ‘gewijd’ zijn. Een plaats 

waar je Gods aanwezigheid hebt mogen ervaren – en ook nu! 

 

Maar uiteindelijk gaat het niet om een gebouw, maar om de 

ontmoeting met de Eeuwige, die dáár, die HIER mag plaatsvinden. 

Tot driemaal toe horen we een zaligspreking: 

- Gelukkig, wie wonen in uw huis, 

Die voortdurend U loven 

- Gelukkig, wie bij U hun toevlucht zoeken 

Met in hun hart de wegen naar U 

- Gelukkig de mens, die op U vertrouwt 

Dit verlangen naar Gods nabijheid, het geeft een ‘goed gevoel’ om 

het met moderne woorden te zeggen. Je weet dat je thuis mag komen 

aan het einde van een lange reis. 

 

Toch is het niet allemaal ‘Halleluja’. De reis kent ook zijn 

momenten van tranen en verdriet, van pijn en depressie, van zorg 

en zelfs twijfel - twijfel of je ooit wel je doel zult bereiken, 

aankomen in Jeruzalem, de tempel. 

‘Trekken zij door een dal van dorheid’ horen we – het Bakah-dal. 

Allerlei vertalingen zijn er geweest. Niet alleen die dorheid, 

maar in de vorige vertaling ging het over een dal vol ‘balsem-

struiken’ – vól leerachtige, taaie bladeren – en nog oudere 



vertalingen spraken over ‘een tranendal’ – daar komt de ons nu 

bekende term vandaan (Septuagint). 

Psalm 84 is een Psalm, die vol zit met emotie. Niet alleen het 

heimwee – het verlangen om ‘thuis’ te komen, niet alleen de roep 

naar God, maar ook die dorheid, die je leven kan overspoelen. 

Maar dat is geen noodlot – van het zal altijd zo blijven. 

Nee, die dorheid mag voor de pelgrim ook weer veranderen in een 

oase. Geen Fata Morgana, maar een werkelijkheid, waarin de regen 

als een zegen neerdaalt. 

 

Het woord, dat hier voor ‘regen’ gebruikt wordt - ‘Moreh’ - is 

het woord voor ‘vroege regen’. Wíj zouden dan denken aan het 

voorjaar, maar in Israël komt die eerste regen in de herfst. 

Dan kan na een droge, hete zomer het land weer bouwrijp gemaakt 

worden en begint alles langzamerhand weer groen te worden. 

Dat is ook de reden dat deze Psalm gekoppeld wordt aan het 

Loofhuttenfeest in het najaar. De laatste dag van dat feest wordt 

ook nu nog altijd bepaald door het gebed om regen voor het nieuwe 

seizoen. 

 

Ook Jezus was met zijn leerlingen voor dat Loofhuttenfeest naar 

Jeruzalem gegaan, horen we in Johannes 7. Niet alleen hebben zij 

dus drie maal voor het Paasfeest de tocht uit Galilea gemaakt, 

maar juist voor dit Loofhuttenfeest hebben ze misschien wel samen 

Psalm 84 gezongen. Hierdoor kwamen ook de woorden van Jezus ‘Laat 

wie dorst heeft bij Mij komen en drinken’ (vers 37) in een heel 

bijzonder licht te staan. Stromen van Levend Water. Dát is wat 

Hij belooft, terwijl Hij in de tempel staat. 

 

En zo zijn ook wij als pelgrims onderweg. Niet zozeer naar ál die 

aan het begin genoemde plaatsen, maar onderweg door het leven, op 

weg naar Gods toekomst. 

Niet alleen heel individualistisch, een stoet van enkelingen, 

maar juist als Gemeente samen onderweg. 

Ik moest daarbij denken aan het mooie lied van Gerald Troost, 

ooit door Vaya gezongen ´Wij zijn onderweg´. Onderweg naar een 

oneindig Feest! Ik krijg er nog altijd kippenvel van als ik het 

beluister ... 

 

Als Gemeente van Jezus Christus zijn we onderweg om uiteindelijk 

bij de hemelse Vader thuis te komen. En daar is plaats voor 

iedereen. Om het met Psalm 84 te zeggen: zelfs de mus vindt er 

een huis, ergens onder een dakpan; zelfs de zwaluw een balk om ze 

nest er op te bouwen of er onder te hangen. En nu ga ik ervan 

uit, dat dát in de stad heel gewone vogels waren. Dus niet zozeer 

pauwen, adelaars of paradijsvogels – ja, die ook – maar Gods huis 

staat open voor iedereen, die wil binnentreden. Voor wie die 

zaligsprekingen ook op zichzelf durft te betrekken. 



Gelukkig de mens, die op U vertrouwt. Daarmee is dit pelgrimslied 

een oproep om je leven in Gods handen te leggen. Thuis te komen. 

En dan lazen we ook uit Openbaring 21. Een hoofdstuk wat nogal 

eens klinkt aan een open graf. Maar het is ook een gedeelte vol 

beloftes voor wie in het hier en nu op weg zijn. 

Christen zijn is niet alleen gericht zijn op het hemelse, maar is 

met open ogen door de wereld gaan. Gericht op de mensen op je 

heen, om op te richten wie vallen, om steun te bieden dáár waar 

de wereld instort of juist ontploft. 

 

Pelgrimsliederen zingen geeft ook Inspiratie voor het heden. 

En dat verlangen, dát blijft. 

In de Joodse traditie bestaat het gebruik – zeker toen Jeruzalem 

onbereikbaar was – om elkaar bij de Paasmaaltijd toe te wensen: 

‘Volgend jaar in Jeruzalem’. 

Laten wij elkaar mogen toewensen – om maar in het heden te 

beginnen – Volgende maand in de kerk... 

Elkaar toewensen: volgend jaar weer allemaal samen, voluit onze 

pelgrimsliederen zingen. 

En ... tot in dat nieuwe Jeruzalem, waar de Here God bij de 

mensen zal wonen; Zelf de tempel zal zijn, verbonden met Jezus 

Christus, het Lam. 

Tot in het nieuwe Jeruzalem, waar het altijd Licht zal zijn. 

Gods luister straalt en dat Lam is ons Licht – Licht voor de 

wereld! 

Dáar zijn we welkom, mensen uit Israël en de volken. 

Daar kom je thuis. 

Inderdaad: ‘Wij zijn Onderweg!’ 

                                          Amen 

 


