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Liturgie: 
 
Thema: voedsel voor je ziel 
 
votum en vredegroet 
Gz.149 [Wiekslag 5-8] 
wetslezing 
Ld.13B 
gebed 
lezen: Psalm 63 
preek: Ps.63:9a 
Ps.63 
lezen HA-formulier 3 
vóór gebed: Ps.5:1,2 
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opwekking 
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- Gz.158 
- beginnen met delen 
- tijdens viering: Ld.426 
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collecte 
Ps.103:1,4 
zegen 
 
 
 
  



Gemeente van Christus, 
 
** hoe gaat het met je ziel? 
 
‘Hé ik ben al op level 5. Echt mooi, heel andere omgeving, en veel meer mogelijkheden.’ 
‘Goed hé, ik zit nog op level 2. Maar ik kom haast niet verder. Ik begrijp het niet zo goed.’ 
Games hebben meerdere niveau’s. Op Nintendo DS, de Wii, PlayStation4 of op internet. 
Soms wordt het spel bij elk volgend level steeds sneller. Soms kom je met elk level 
steeds dieper in een geheim. Tot je het diepste niveau begrijpt en de baas bent. Level 10. 
 
Een mens heeft ook levels. ‘Hoe gaat het met je?’ ‘Prima!’. Dat is level 1. Die gaat gemak-
kelijk. ‘Hoe gaat het echt met je?’ ‘Nou, beetje verkouden, druk met school, maar verder 
prima.’ Dat is level 2. ‘Hoe voel je je?’ ‘Nou, niet zo vrolijk. Mijn vriend doet vervelend, ik 
voel me onzeker.’ Level 3. En zo kun je doorgaan. Bij sommige mensen kom je niet zo 
diep. Andere mensen laten zich wel gemakkelijker kennen. Je kunt opbouwen tot level 
10: ‘Hoe gaat het met je ziel?’ 
 
Voordat wij het avondmaal gaan vieren, wil ik het met je hebben over je ziel. Al die ande-
re levels laten we even voor wat ze zijn. Ik wil je graag even stilzetten bij je ziel, level 10. 
Hoe gaat het met je ziel?  
 
Mijn ziel? Dat roept vragen op. Waar hebben we het over? Is dat je identiteit, je spiritua-
liteit, je gevoel? Maar wie ben ik eigenlijk? Het is vaak zo verwarrend, wat er van binnen 
rondgaat. Wat is dat eigenlijk, mijn ziel? 
 
De bijbel maakt duidelijk dat ieder mens een ziel heeft. Laten we daar eens vanuit gaan. 
Je ziel heb je altijd bij je. Je kunt hem niet thuis laten liggen. In de bijbel spreken gelovi-
gen altijd over ‘mijn ziel’. Mijn ziel, dat ben ikzelf, mijn hart, mijn kwetsbare binnenkant, 
die anderen niet zien, waaraan ik zo vaak zelf voorbij gaat, maar die soms ook onver-
wacht aanwezig is. Mijn ziel, dat is de baarmoeder waar mijn gevoelens geboren worden. 
De mooie van blijdschap en verlangen, maar ook de lastige van boosheid en verlaten-
heid. Mijn ziel, dat is ook mijn kern. Waar mijn persoon eenheid vindt. Waar ik zo vaak 
naar op zoek ben. Mijn ziel, dat is de navelstreng met mijn Schepper. Waar Hij mij aan-
spreekt, waar Hij met zijn liefde mij leven geeft. 
 
** voedsel voor je ziel 
 
‘Ik voed en verkwik uw hongerige en dorstige zielen met mijn gekruisigd lichaam en 
vergoten bloed tot het eeuwige leven.’ Dat zijn de klassieke woorden uit het avond-
maalsformulier.  
 
Psalm 63 is een bekende en geliefde psalm bij het avondmaal. Met een hele intense en 
innige klank. ‘Dit is de spijze die mij voedt, hoe u mij altijd hebt behoed.’ ‘Uw liefde is het 
hoogste goed, dat U, o God, mij hebt gegeven.’ Maar hoe bekend ook, ik vond het nog niet 
zo gemakkelijk om de psalm te begrijpen. Is het nu een koningslied, of een smeekgebed? 
Het begint in woestijn, maar je bent ook in de slaapkamer en later in de tempel. Er klinkt 
verlangen, maar ook klacht, er klinkt jubel, maar ook protest en roep om wraak.  
 



Toch heb ik, denk ik, het geheim gevonden van deze psalm: het is geen gedicht dat ge-
dachten en gevoelens logisch aan elkaar verbindt. Deze psalm is een gedicht waarin ver-
schillende kanten worden belicht door de dichter hoe zijn ziel verbonden is met zijn God.  
 
De uitdrukking ‘mijn ziel’ komt vier keer voor in deze psalm, in vier heel verschillende 
gevoelswaarden. En alle vier gaat het om de verbondenheid met God. Zo heb ik tenmin-
ste de psalm leren begrijpen. De verbondenheid van mijn ziel met God – dat is de sleutel 
die de psalm openlegt. 
 
Ik wil bij die vier verschillend gekleurde ‘zielswoorden’ graag kort stilstaan. Niet alleen 
om beter begrip te krijgen van mijn ziel. Maar ook om voor mijn ziel te zorgen. Het is 
namelijk belangrijker dat je voor je ziel zorgt, dan dat je precies een definitie van je ziel 
kunt geven. En voor je ziel zorgen, dat doe je door je te laten meenemen door de woor-
den van God. Door mee te zingen met de psalmen en liederen. Door op de lippen te ne-
men wat Hij je soufleert. Door je ziel te laten voeden met Christus zelf. Hier in de ver-
kondiging en straks bij de viering. Jezus Christus, brood en water voor je ziel.  
 
** mijn ziel smacht naar u 
 
‘Mijn ziel smacht naar u’. Dat is het eerste woord. Een woord met een diep en intens ver-
langen, dat zich richt op God. Prachtig in een beeld uitgedrukt: ik ben als dor en dorstig 
land, zonder water. Veel mensen herkennen zo’n uitdrukking voor perioden in hun le-
ven. Misschien ook nu wel. Dor en dorstig, zonder water. In de verlatenheid, vruchte-
loosheid en eenzaamheid. Als een woestijn, waarbij je al je energie en creativiteit nodig 
hebt om te overleven. Je snakt naar, ja waarnaar eigenlijk? Naar een beetje geluk? Naar 
werkelijke liefde? Naar een stukje rust en ruimte voor jezelf? Naar echt begrip? Naar een 
paar meevallers, in plaats van tegenvallers?  
 
‘Mijn ziel smacht naar u.’ zingt David. Wat is er allemaal met je gebeurd, als je je verlan-
gens en behoeften op deze éne formule hebt leren brengen? En tegelijk ligt het ook 
dichtbij: het verlangen naar de aanwezigheid en nabijheid van God ligt ook op de bodem 
van ieders identiteit. Naast de ambitie om het zelf te doen en onafhankelijk te zijn, ken je 
ook de behoefte aan nabijheid en geliefd te zijn. Vooral wanneer je het gevoel hebt er 
helemaal alleen voor te staan en het zelf te moeten doen. David leert ons onze behoeften 
en verlangen op God te richten en te uiten. Wanneer je van Hem gehoord hebt. Wanneer 
je Hem zelf ontmoet hebt. Hoe lang het ook geleden is. ‘O God, u bent mijn God.’ ‘Mijn ziel 
smacht naar u.’ Zorg voor je ziel, zing mee met David en leer je verlangens en behoeften, 
je gemis en je plannen te richten op God en zijn nabijheid.   
 
** mijn ziel is verzadigd met uw overvloed 
 
‘Mijn ziel is verzadigd met uw overvloed.’ Dat is het tweede woord. Het woord ‘over-
vloed’ heeft te maken met het vet dat van het vlees afdruipt als het wordt geroosterd. 
Een verwijzing naar de offermaaltijden in de tempel. Wie er ook aan de maaltijd mee-
deelt, het beste van de beesten, het vet als symbool van overvloed en weldaad, was altijd 
voor God.  
 
Er zijn nog twee verwijzingen naar de tempel in deze psalm. ‘In het heiligdom heb ik u 
gezien’, zingt de dichter, ‘uw macht en majesteit aanschouwd.’ Dat heeft betrekking op 



de tempelliturgie die de dichter in het verleden heeft meegemaakt. En later zingt hij: ‘ik 
juichte in de schaduw van uw vleugels.’ Hij was in de buurt van de ark in het allerheilig-
ste, waar de vleugels van de engelenfiguren de aanwezigheid en omarming van God zelf 
verbeelden. Vlakbij die ark heeft David meegedaan aan de lofzang en aanbidding. 
 
‘Mijn ziel is verzadigd met uw overvloed’ slaat op de tempeldienst, zoals David in vroe-
ger tijden heeft meegemaakt. Toen hij niet in de woestijn was, maar in Jeruzalem. Hij 
heeft aan die eredienst zo bewust meegedaan. Zich laten meenemen in de beweging van 
verootmoediging naar lofprijzing. Zich geconcentreerd op woorden en beloften van God. 
Zijn hart geopend in zang en gebed. Zich verbonden met de offers, de verzoening en de 
zegen. Mag ik even een direct lijntje leggen naar vandaag? Hoe bewuster je meedoet aan 
de liturgie, aan de eredienst, aan de zang en het gebed, aan het avondmaal, hoe meer je 
onder de indruk komt van de overvloed van Gods genade. Zorg voor je ziel, zing mee met 
David en leer bewust stil te staan wat je hier in de kerk hoort, ziet, zingt en doet. En je 
zult overvloedig genade van de Heer ontvangen.  
 
** met heel mijn ziel aan u gehecht 
 
‘Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel.’ Het derde woord van David over zijn ziel. Het 
hoogtepunt ook, volgens mij, waarin de verbondenheid tussen de dichter en God het 
sterkst wordt beschreven. Dat hechten moet je bijna letterlijk opvatten: vastgelijmd, met 
kit verbonden. Zoals de bijbel ook spreekt over een man, die zich losmaakt van zijn va-
der en moeder verlaat, en zich hecht aan zijn vrouw. Zo spreekt David over zijn ziel, ver-
kleefd aan God. 
 
Zoals dat voor de liefde tussen man en vrouw geldt, zo geldt dat ook hier: daar ligt niet 
alleen en gevoel of een ervaring achter. Maar het is ook een keuze, een beslissing. Een 
bereidheid om te investeren, je aan elkaar te geven en elkaar toegang te geven tot je hart 
en leven. In het vertrouwen op de macht en liefde van God. ‘Uw rechterhand houdt mij 
vast.’ ‘’s Nachts denk ik aan u.’ Bij alle andere gedachten en beelden die je ’s nachts in 
beslag kunnen nemen, richt David zich ook op God. ‘Ik prevel uw naam. Want uw liefde 
is meer dan het leven. Daarom zing ik ook uw lof.’  
 
De kracht en intimiteit van deze verbondenheid wordt nog versterkt, als wij ons concen-
treren op Jezus Christus. Meer nog dan David, weten wij hoe Gods liefde niet alleen meer 
is dan het leven, maar ook sterker dan het leven. Meer nog dan David weten wij dat Gods 
rechterhand de bestemming bereikt, ook door lijden en nood heen. Meer nog dan David, 
zien wij Gods goedheid en glorie in de liefde en de kracht van de Christus. ‘Ik ben aan u 
gehecht, met heel mijn ziel’. Zorg voor je ziel, zing mee met David, en geef je hart en le-
ven elke keer aan je Heer en Heiland, Jezus Christus. 
 
** wie mijn ziel bedreigen 
 
Dan is er in deze psalm nog een vierde woord, waarin de ziel voorkomt. Alleen is die in 
de NBV minder zichtbaar. Er staat: ‘Laat verzinken in de diepten van de aarde, wie mij 
naar het leven staan.’ Letterlijk: wie mijn ziel bedreigen. Je ziel is het doelwit van vijan-
den. Van dé vijand, die uit is op de kinderen van God. Juist in je afhankelijkheid, behoef-
tigheid en kwetsbaarheid, waarmee je ziel aan God verbonden is, ben je ook doelwit. 
 



David wenst deze vijanden vreselijke dingen toe. ‘Laat verzinken in de diepten der aar-
de. Laat ten prooi vallen aan de jakhalzen.’ Niet omdat ze tegen David zijn. Maar omdat 
ze zijn ziel bedreigen en te gronde willen richten. Het contrast tussen de intieme lofzang 
aan het begin en de verwensing aan het eind is groot. Maar het zijn twee kanten van de-
zelfde medaille: de kostbare verbondenheid met God. Zorg voor je ziel, zing mee met 
David en bestrijd de mensen, ontwikkelingen en machten die een dreiging vormen voor 
je geloof. 
 
Hoe gaat het met je ziel? Met die vraag begon ik. Hoe is het op level 10 van je persoon? 
Eigenlijk heb ik de vraag verschoven: Hoe zorg ik voor mijn ziel? Het lukt je niet om je 
ziel te begrijpen en in woorden te beschrijven. Maar het is wel mogelijk om voor je ziel 
te zorgen. En te groeien in verbondenheid met God. Geef de Heilige Geest ruimte voor 
een stukje zielszorg. Door samen het avondmaal te vieren. Door nu samen deze psalm te 
zingen. Door onze ziel te openen voor Jezus Christus. 
 
Amen 
 


