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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Goede Herderkerk te Amsterdam op zondag 12 maart 2023. 

Lezingen: Psalm 42:1-6 en Romeinen 8:18-27. 

Solocantate: ‘Quemadmodum desiderat cervus’ (‘Zoals een hert verlangt’, naar Psalm 42:2), Dietrich 

Buxtehude (1637–1707). 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Psalm 42 is een geliefde psalm. Het dorstige hert dat daarin figureert, roept gevoelens van 

herkenning op. Wie van ons herkent zich in tijden van nood niet in de beeldspraak van het hert 

dat naarstig op zoek is naar waterstromen? Ook ons bestaan kan bij tijd en wijle zo moeitevol 

zijn, dat we intens kunnen verlangen naar de verkwikkende aanwezigheid van God. Het dorstig 

hert staat symbool voor het dorstig hart, het hart dat zo bezwaard is, dat het schreeuwt tot God 

om de zegen van zijn levengevende aanwezigheid. 

Het hert van Psalm 42 smacht naar waterstromen. Dat het een hijgend hert is dat ternauwernood 

aan zijn jagers ontsnapt is, zoals de oude psalmberijming het ons doet voorkomen, zegt de 

psalmist niet. Evenmin dat het zou gaan om een vermoeid hert, een ‘moede hinde’, zoals de 

nieuwe psalmberijming suggereert. Het enige dat we weten is dat het hert dorst heeft: het smacht 

naar waterstromen, het verlangt naar felbegeerd water. Zo verlangt de psalmist in zijn nood 

naar de verfrissende, de levengevende presentie van God. 

Wat is de nood van de psalmist? Waarom huilt hij de hele dag en de hele nacht, zodat zijn tranen 

hem tot voedsel dienen, zoals hij beeldend zegt? Omdat hij bij God wil schuilen in diens tempel, 

maar daar niet kan komen. Waarom kan hij daar niet komen? Wat is er ten diepste met de 

psalmist aan de hand? Is hij ziek? Is hij van huis verdreven en verkeert hij tegen zijn zin ergens 

in den vreemde? Dat laatste lijkt het meest waarschijnlijke. In het tweede deel van de psalm 

horen we hem zeggen dat hij aan God denkt ‘in het land van de Jordaan en het 

Hermongebergte’, dat is in het verre noorden van Israël, waar het water ontspringt dat de 

Jordaan voedt. In die vreemde, verre omgeving voelt hij zich ontheemd, een ontheemding die 

alleen maar erger wordt door de reactie van de ongelovigen aldaar, mensen die hem de hele dag 

spottend toeroepen: ‘Waar is jouw God? Hij bestaat niet en zal je heus niet helpen!’ 

Het verlangen van de psalmist is het verlangen van de heimwee: hij verlangt naar Huis, met een 

hoofdletter H, naar het huis van Gód wel te verstaan: daar waar de vreugde wordt gevonden om 

Gods aanwezigheid, waar de pelgrim schuilen mag en zich geborgen mag weten in diens heilige 

presentie. 

Weemoedig denkt de psalmist terug aan hoe hij in betere tijden met medepelgrims optrok naar 

de heilige stad. De specifieke werkwoordstijd die hij gebruikt voor ‘optrok’ duidt erop dat hij 

als leider voor hen uittrok, mogelijk als een van de zingende en musicerende Levieten, aan de 

spits van de processie. Hoe goed was het om zo samen de lofzang te zingen, hoe bijzonder om 

gezamenlijk het huis van God binnen te gaan!  

Sommigen van ons zullen dat herkennen. Ik denk nu in het bijzonder aan hen die niet meer naar 

de kerk kunnen komen en die deze preek in de loop van de week thuis zullen lezen. Het 

gezamenlijk zingen, het gezamenlijk bidden, het gezamenlijk vieren van het heilig avondmaal, 

u hebt dat alles in betere tijden direct mogen beleven. Nu bent u aangewezen op de radio of de 

televisie – dat is op zich een zegen, maar het vervangt de kerkgang met alles wat daarbij hoort 

niet, het neemt uiteindelijk de weemoed van het hart niet weg. Het verlangen blijft, het 

verlangen naar de zegen van het verkeren in het huis van God, het verlangen van de dichter van 

Psalm 42. 

Gaan we terug naar de psalm. Plotseling vindt daarin een omkeer plaats, een omkeer die in de 

gezamenlijke psalmen 42 en 43, die eigenlijk één geheel vormen, maar liefst driemaal voorkomt 

en steeds op dezelfde wijze wordt verwoord. ‘Wat buig je je neer, mijn ziel, en ben je onrustig 

in mij?’, spreekt de psalmist zichzelf toe. Om vervolgens uit te roepen: ‘Hoop op God, want ik 

zal Hem toch loven voor de verlossing die van Hem uitgaat.’  
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Hoort u dat? De weemoed heeft het laatste woord niet. De hoop wint het van de nood. In de 

pijn van het gemis ontstaat in het binnenste van de psalmist de troostrijke overtuiging dat zijn 

heimwee eenmaal vervuld zal worden en hij opnieuw zal verkeren in Gods verkwikkende 

aanwezigheid. 

 

Gemeente, het oudtestamentische beeld van het dorstige hert dat smacht naar waterstromen 

wordt in het Nieuwe Testament aangevuld met een ander natuurbeeld dat een vurig verlangen 

symboliseert. Nu is het niet slechts één van Gods schepselen dat verlangt, maar is het de hele 

schepping die met al haar diverse onderdelen, planten, bomen en dieren, als een zelfstandig 

wezen wordt voorgesteld. Als een giraf strekt die schepping in Romeinen 8 het hoofd vér uit 

om te zien wat haar te wachten staat. Met een ‘reikhalzend verlangen’, schrijft Paulus, tuurt de 

schepping naar Gods toekomst.  

Waarom doet de schepping dat? Omdat ook zij in nood verkeert. Wat is de aard van haar nood? 

Dat ze sinds mensenheugenis is overgeleverd aan de zinloze cyclus van opgaan, blinken en 

verzinken. O, hoezeer verlangt de schepping te ontsnappen aan dat lot van de vergankelijkheid 

waaraan God haar volgend op de zonde van de eerste mensen heeft onderworpen. Sinds die tijd 

brengt de aarde doornen en distels voort en vergaat, mét het intredende sterven van de mens, 

ook de schitterendste pracht van plant, boom en dier. 

Maar er is hoop. Zoals de psalmist van Psalm 42 de hoop hervond, zo vindt ook de schepping 

in Romeinen 8 reden tot hoop. Want de schepping heeft het goede nieuws gehoord, het 

evangelie van de wederopstanding van Jezus en, in zijn kielzog, van allen die bij Hem horen. 

De bankring van de dood is op de morgen van Pasen gebroken, de zinloze cyclus van opgaan, 

blinken en verzinken is met het lege graf van de Heer een definitief halt toegeroepen, niet alleen 

voor Jezus en zijn gemeente, maar uiteindelijk ook voor de schepping die de context vormt 

waarin de gemeente haar leven leeft.  

Dát is het wat de schepping ter ore is gekomen. En nu strekt ze vol verlangen, als een giraf, de 

nek uit om in de verte te kunnen waarnemen wannéér de kinderen van God hun 

opstandingsheerlijkheid deelachtig zullen worden, en daarmee hun definitieve vrijheid van de 

vergankelijkheid. Want dat moment zal ook háár vrijheid van de vergankelijkheid inluiden. De 

schepping zucht naar betere tijden, zij ervaart reeds de geboorteweeën van de nieuwe schepping 

die gaat komen. Verlangend ziet zij uit naar de grote dag waarop ook zij, mét de kinderen van 

God, zal delen in de onvergankelijkheid die op de morgen van Pasen aan het licht is gekomen. 

 

Gemeente, is dat ten diepste ook niet óns verlangen? Hoe vaak al hebben wij gestaan bij het 

graf van een geliefde? Hoezeer heeft de dood zijn verwoestende werk verricht in de kring van 

degenen die wij liefhadden en -hebben.  Ja, ook wij zuchten van verlangen. En de vlam van dat 

verlangen wordt aangewakkerd door de Geest van God die ons gegeven is, die hier en nu reeds 

ons binnenste levend maakt en het kracht verleent. Hij is ons geschonken als eersteling, als 

voorsmaak van Gods grote toekomst. Maar dan willen we ook graag het definitieve van die 

toekomst ervaren dat ons in Hem is toegezegd. En daarom zuchten wij te meer. ‘Wij die de 

Geest als eerste gave ontvangen hebben’, schreef Paulus, ‘zuchten van verlangen in onszelf in 

de verwachting van het moment dat wij definitief kinderen van God zullen blijken te zijn, het 

moment waarop ons vergankelijke lichaam verlost zal worden, bevrijd van de 

vergankelijkheid.’ 

 

De veertigdagentijd waarin wij leven, is een tijd van verlangen: het verlangen, in ons gemis en 

onze nood, naar het ervaren van Gods aanwezigheid in zijn huis; het verlangen naar een nieuwe 

schepping waarin de bankring van de dood ook voor plant en dier zal zijn gebroken; het 

verlangen naar de transformatie tot onvergankelijkheid van het vergankelijke lichaam van 

onszelf en degenen die ons lief zijn. Christus Jezus, onze Heer, baant in deze dagen door zijn 

lijden heen de weg waardoor ons verlangen eenmaal zal worden vervuld. De hoop wint het 

uiteindelijk van onze nood. 
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En het wonderlijke is: tot het zover is dat ons verlangen werkelijkheid wordt, zijn wij niet alleen. 

In de pijn en de moeite die tot die tijd ons deel zijn, is er, zo lazen wij ten slotte in Romeinen 8, 

een wonderlijke troost: de werking van de Geest die in ons woont, die ons verlangen kent en 

tot het zijne maakt, die nota bene mét ons zucht, die onze onvolmaakte gebeden, onze uitingen 

van pijn, van ons smachten naar Gods toekomst, zuivert en versterkt en ze aldus aan God 

presenteert, opdat Hij naar ons zal omzien. Zo houden we het vol, in de nood van ons bestaan, 

tot de dag waarop ons verlangen definitief zal worden vervuld.  

 

Amen. 


