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Algemeen

1. Psalm 139 is één van de zogeheten wijsheidspsalmen en 
behoort dus tot de wijsheidsliteratuur. Het is ook wel getypeerd 
als een ‘mediterende lofzang’. Er is veel voor te zeggen dat deze 
Psalm na de ballingschap is geschreven of de huidige vorm 
heeft gekregen. In de wijsheidsliteratuur worden de schepping 
en Gods wil, zoals deze naar voren komt in de wet van God, 
nauw op elkaar betrokken. Ook in deze Psalm is dat het geval. De Psalm eindigt 
met het gebed dat de psalmist geen verkeerde weg bewandelt en dat hij door 
God op de goede weg wordt geleid. God is zijn liefde en de dragende kracht 
onder ons bestaan. 

2. Een centraal woord in deze Psalm is ‘gekend zijn’.  
Het ‘gekend zijn’ komt in de Psalm zeven keer voor (getal van de volheid). De 
psalmist weet zich volledig gekend door God. Dat geldt het verleden, het heden 
en de toekomst. ‘Kennen’ heeft in de Bijbel altijd te maken met relatie. Het is 
de vertrouwelijke omgang tussen God en Zijn volk. Deze omgang, het ‘kennen’, 
vinden we terug in het huwelijk (Gen. 4:1). 

3. Opvallend is de combinatie van de woorden ‘ik’ en ‘Gij’.  
Er is sprake van een vertrouwensrelatie tussen de dichter en God. Martin Buber 
(Joods godsdienstfilosoof uit de twintigste eeuw) heeft er meer dan eens op 
gewezen dat deze relatie fundamenteel is voor het volk van Israël. Het typeert 
de geloofsbetrekking tussen God en Zijn uitverkoren volk en tussen God en de 
enkeling in het volk.

4. Toch spreekt de dichter nauwelijks over het verbond met Israël.  
De verhouding tot God berust allereerst op de schepping. De eerbied voor de 
wet van God komt voort uit de grootheid van God, zoals die in de schepping 
naar voren komt (zie de laatste verzen). Dat geeft de Psalm een universele 
strekking. Wat in de Psalm staat, geldt voor alle mensen. Van iedereen geldt dat 
God hem of haar geschapen heeft. 

Uitleg

Vers 1-6
In de eerste verzen van de Psalm zegt de dichter dat God hem door en door kent. Hij 
doorgrondt hem en weet van Zijn gedachten, handelen en spreken. Er is een innige 
relatie tussen God en Zijn schepsel.

Vers 7-12
De tweede perikoop van de Psalm legt er nadruk op dat God overal aanwezig is, in 
de hele geschapen werkelijkheid:
• in de hemel;
• in de onderwereld;
• de oosterse hemelstreek, waar de zon opkomt (vanuit Israël gezien: de woes-

tijn);
• de westerse hemelstreek, waar de zon ondergaat (vanuit Israël gezien: de zee);
• zelfs in het duister. Voor God licht het donker op en is voor Hem zelf als het licht. 

Doel
Bouwstenen aanreiken voor 
een preek die gaat over het 
wonder van het ongeboren 
leven, zoals dat naar voren 
komt in Psalm 139.

Doelgroep
Voorgangers
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De psalmist kan niet ontkomen aan Gods aanwezigheid. Dat kan iets beangstigends 
hebben. Twee verzen lijken dat ook aan te geven. De verzen 5 en 11 lijken in het 
Hebreeuws iets tegenstrijdigs te hebben. Is Gods alomtegenwoordigheid iets om 
verheugd om te zijn of niet? De balans slaat naar de kant van de dankbaarheid. Zelfs 
in het duister grijpt God hem immers bij de hand en leidt Hij hem als een gids (vers 
10). Hij omringt hem met Zijn gunst. 

Dit gegeven onderstreept wat de dichter vooral naar voren wil brengen. God kent hem 
heel persoonlijk. Dat God hem kent en omringt, is omdat God hem geschapen heeft. 
En dat met grote zorg.

Vers 13-18
Het besef dat God hem met grote zorg geschapen heeft, overweldigt de dichter en 
wekt dankbare verwondering:
• God heeft zijn nieren gevormd in de schoot van zijn moeder (vers 13). Met nieren 

bedoelt hij die plaats waar het lichaam en de geest elkaar raken, de plaats van 
het gevoel, van het ‘hart’ van een mens;

• God zag zijn gebeente en maakte hem in het verborgene (vers 15a);
• God heeft hem gevlochten of geweven in ‘de donkerste delen van de aarde.’ Toen 

was hij nog een ‘vormeloos begin’ (vers 15b).

Wat zegt de dichter hiermee? Enkele dingen:
1. De dichter doelt met al deze woorden op het prille begin van zijn bestaan in de 

schoot van zijn moeder;
2. Het proces van groei van een kind in de moederschoot was voor God ‘niet verbor-

gen’ (vers 15). 
Met deze woorden drukt hij iets heel teers uit. Wat voor het oog van de mensen 
verborgen is (het ontstaan en de ontwikkeling van een foetus in de moeder-
schoot) is dat niet voor God. Toch zegt hij in eerste instantie niet dat God het 
prille begin van zijn bestaan ‘zag’. Hij drukt zich voorzichtiger uit: dit begin was 
voor God ‘niet verborgen’. Door omzichtig te formuleren geeft hij aan dat de Hee-
re God met zorg, liefde en tact te werk ging. 

3. Dit tere komt ook naar voren in het woord ‘weven’ of ‘borduren’ (vers 15). Zoals een 
vrouw aan het weefgetouw of met een borduurwerk zorgvuldig en geconcentreerd 
aan het werk is om iets fraais te maken, heeft God Zijn aandacht samengetrokken 
op het vormen van dit kunststuk van lichaam en ziel en geest dat ‘mens’ heet. 

4. Daarop duidt ook vers 16. Gods ogen ‘zagen’ zijn ‘vormeloos begin’. In Genesis 
lezen we keer op keer dat God schiep en zag dat het goed was. Toen de mens 
geschapen was, zag Hij dat het ‘zeer goed’ was.

5. Het woord ‘vormeloos begin’ (Hebreeuws: golmi) komt maar een keer in de Bijbel 
voor. In de Septuagint (de Griekse vertaling van het Oude Testament) staat het 
woord ‘begin dat nog niet af is’ Het is gevormd in de ‘onderste delen van de aarde’. 
De laatste woorden omschrijven waarschijnlijk de moederschoot. Het vormeloos 
begin zou dan het embryo zijn. De Griekse vertaling kiest voor deze uitleg. Maar 
het kan ook zijn dat de dichter bij ‘onderste delen van de aarde’ denkt aan de 
‘voorvorm’ van Adam, de eerste mens, waarvan de bijbel zegt dat hij ‘uit de aarde’ 
gevormd is. Toen hij nog ongevormd was en uitgebouwd moest worden tot een 
volledig mens zág God hem al.
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6. Opvallend in deze verzen is de dankbare verwondering en eerbied waarmee de 
dichter spreekt. Vers 14: `Ik dank u, dat ik ontzagwekkend wonderbaarlijk ben 
geschapen. Uw daden zijn wonderen, mijn ziel beseft dat bovenmate!’ Vers 17 en 
18: ‘Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. 
Zou ik ze tellen? Ze zijn veel talrijker dan korrels zand.’

Vers 19-22
In het licht van Gods grootheid uit de dichter aan het einde van de Psalm zijn ver-
ontwaardiging over hen die zich tegen deze God keren. Hij drukt zich uit in heftige 
bewoordingen. 

Vers 23-24
De laatste verzen sluiten naadloos aan bij het thema van de Psalm: God ziet hem. Meer 
dan ooit beseft hij het glorieuze daarvan. Het brengt hem ertoe om met hymnische 
woorden in te stemmen met dit ‘zien’. Hij wil gekend zijn, d.w.z. hij stemt dankbaar in 
met de ‘ik’-‘Gij’-relatie. Voor hem is God in eerste instantie geen ‘Hij’, maar een ‘Gij’.
Als juist de heftigheid van vers 19-22 verbonden kan worden aan het gebed in vers 
23-24, moet dit gelezen worden in het licht van de heftige uitdrukkingen in vers 19-22. 
David had erg te lijden van mensen die altijd weer achter hem aan joegen en hem naar 
leven stonden. Juist omdat hij zichzelf zo gekend en geliefd weet en voelt door God, is 
het voor hem, als mens, juist zo heftig dat ze tegen hem opstaan.
David wil in het licht van God leven. Hij vraagt zijn Schepper om zijn leven te overzien 
en om die dingen te corrigeren die een leven met Hem in de weg staan. Want het 
kwaad voert bij God vandaan. 
Schepping en wet sluiten op elkaar aan. Wie Gods grootheid in de schepping onder-
kent, wordt eerbiedig stil. In deze stilte wordt hij aangeraakt en wordt de wil geboren 
om met God te leven. 

Overwegingen

De Psalm brengt ons in aanraking met enkele facetten van het leven die wij in onze tijd 
bijna zijn vergeten. 

1. De mens is niet autonoom (zijn eigen wetgever). 
De mens staat niet als een autonome persoon, los van God en van anderen in de 
wereld. Wie zo denkt, leeft in een waan. Een kind in de moederschoot, een pas-
geboren baby maken duidelijk hoe afhankelijk wij zijn. Wanneer alles goed gaat 
in de eerste maanden van een zwangerschap hangt vooral niet af van menselijke 
kunde. Een pasgeboren kind laat zien hoe aangewezen we zijn op anderen. Ook in 
de ouderdom is dat zichtbaar. Maar niet alleen dan. Ook als iemand in de kracht 
van zijn leven staat, blijkt dat. Dezelfde mens die overdag gezond en veerkrachtig 
over de straten loopt kan niet om de nachtrust heen. En als de slaap hem heeft 
overmand wordt hij weer als een kind – weerloos en afhankelijk. Pas wie dat 
beseft, doet recht aan de werkelijkheid. Het diepe gevoel van afhankelijkheid klopt 
met de werkelijkheid.

2. De Psalm is doordrenkt van een deugd die wij nauwelijks meer kennen: eerbied. 
Het gemis aan eerbied is misschien wel de grootste zonde van de moderne mens. 
De eerbied voor God is het begin van alle wijsheid. Eerbied wordt gewekt door de 
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majesteit van de Schepper. De majesteit van God licht op in het machtige van 
wat Hij tot stand brengt en in het tere daarvan. Het is tegelijk doordrenkt van Zijn 
grote liefde. 
Als er geen eerbied is worden Gods geboden overtreden. Men tast de Naam van 
God aan, men houdt geen rekening met het eigendom, de goede naam en de 
vrouw van een ander. Het gemis aan eerbied werkt in de hand dat wij onzorg-
vuldig omgaan met het teerste wat er is, het prille leven. Daarmee doen we als 
samenleving en het kind en de moeder geen recht. 

3. Het ‘kennen’ van God geeft aan het leven van de dichter eenheid en diepte. 
We raken hier aan de diepte van de ziel. Alleen in Gods licht kan die enigszins 
worden gepeild. Zonder deze ‘kennis’ van God en dit ‘zich gekend weten’ door 
God verschraalt het leven. De mens heeft geen ziel meer, alleen nog een psyche. 
En dat terwijl de dimensie van de ziel er nog wel is. De ziel is echter ‘leeg’, met 
alle gevolgen van dien. 

Preeksuggestie

Inleiding
Centraal in de Psalm staat het gegeven dat God ons kent. Er is sprake van een 
‘ik’-‘Gij’-verhouding. De ‘ik’ persoon is de psalmist, de ‘Gij’ is de Heere God zelf. Hij 
heeft zich aan Israël bekend gemaakt. De psalmist maakt deel uit van Israël en kent 
de Heere God. 
God is in de Psalm echter vooral de Schepper. Zó kent Hij de psalmist en elk mens. 
De psalmist is zich daarvan bewust en zingt daarvan. Wat hij zegt, geldt dus van elk 
mens.

Boodschap 
1. God kent de psalmist door en door (vers 2 t/m 6);
2. God is overal. Aan Zijn blik kan hij zich niet onttrekken (vers 7 t/m 12);
3. God heeft hem vanaf het prille begin gezien (vers 13 t/m 16);
4. Als dit besef tot de dichter is doorgedrongen, brengt hem dat:

• tot dankbare verwondering (vers 17 en 18); 
• tot verbazing over degenen die zich tegen deze God keren;
• tot het gebed of God zijn levensweg wil overzien en hem zo nodig wil 

corrigeren. Hij wil niet anders en niet liever dan in het licht van de Schepper 
leven. 

Wat vooral in het oog springt: 
1. Er is geen sprake van autonomie;
2. De Psalm ademt eerbied, juist naar het ongeboren leven;
3. Gods ‘kennen’ geeft aan het leven eenheid en diepte. 

Het levensbesef van de psalmist staat haaks op de heersende moraal van onze tijd. 
Dit levensbesef waarin sprake is van afhankelijkheid en eerbied doet recht aan de 
werkelijkheid (aan de schepping). Het hebben of herwinnen van dit besef is voor 
onze cultuur van levensbelang. Dat geldt ook voor de omgang met het ongeboren 
leven. Geen boek of dichtwerk uit de hele wereldliteratuur laat dat zo goed zien als 
deze Psalm.
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