
Ter overdenking 
 
We zijn het nieuwe jaar binnengegaan, het ligt nog wit, stil en maagdelijk 
voor ons. Zeker nu het wat winters om ons heen is, we het roezige van 
de feestdagen achter ons hebben gelaten en alles weer zijn vertrouwde 
gang gaat. Het kan onwennig voelen. Het kan zo voelen alsof je alleen 
een nieuw land binnengaat. Je weet niet wat er komen gaat, het kan je 
met hoop vervullen of met angst, met vreugde of met onzekerheid.  
Misschien gaat u wel met een droom dit nieuwe jaar in, een wens, een 
vurig verlangen. Dat doen de mensen in Psalm 126 ook. Ze dromen van 
een hersteld Jeruzalem, van een tempel die weer is herbouwd, dromen 
van vrede. Nog maar pas heeft in onze kerkdiensten het ‘Ere zij God en 
vrede op aarde’ geklonken. Maar misschien is het bij u net zo als bij het 
oude volk, er is geen echte vrede. Niet van binnen, niet van buiten, niet 
met die ene ander die je zo lief is. Misschien is dat uw verlangen, uw 
wens voor het nieuwe jaar, dat die vrede waar we over zingen 
werkelijkheid wordt. Hersteld worden, in oude glorie zegt de psalm.  
Misschien wilt u dat wel graag, hersteld worden.  Maar als God iets gaat 
herstellen dan wordt het altijd anders, onvergelijkbaar anders. We 
vierden Kerst en ontdekten dat God op ongekende wijze dichtbij wilde 
komen en wilde herstellen wat wij stuk hadden gemaakt.  
Dat betekent voor ons dat er tranen komen, tranen om ons tekort, om 
ons falen, om onze onvrede. De emoties liggen altijd vlak onder de 
oppervlakte in de Psalmen. In vers 2 van Psalm 126 gaat het om lachen, 
om juichen van vreugde. Maar in vers 4 en 6 gaat het over droefheid, 
over zaaien met tranen.  Die tranen kent u misschien uit uw eigen leven, 
over uw eigen tekorten en onvrede. Het is nodig dat het eruit komt. Met 
een ander je nood delen is een goede zaak, maar vooral de Heer wil 
horen wat u benauwd maakt. Zeg het Hem, maak Hem het verlangen 
bekend, het verlangen naar vrede.  
De psalm eindigt met muziek, een lied wordt gezongen. Het is een liedje 

van verlangen. Een liedje wat 
werkelijkheid wordt, stukje bij beetje waar 
mensen God en de ander ontmoeten. 
Jeruzalem wordt hersteld betekent: er kan 
weer geleefd worden, gevierd worden, 
gebeden worden. Tot dat het 
daadwerkelijk gebeurt, zingen we liederen 
van verlangen.  We zingen de toekomst 

dichterbij. Liederen van hoop, van vrede, van een nieuw en ongerept 
land. Zingt u mee het nieuwe jaar in? 
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