
 

  

 

Zondag 14 augustus in de Bergkerk te Den Haag
Voorganger: ds. Martine Nijveld 
 
Eerste lezing: Psalm 84 (NBV21)
Tweede lezing: Lucas 9:12 t/m 17 (NBV21) 
Bij de lezingen zingen we lied 388 (‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’) 
 
Overdenking 
Telkens weer mooi 
om met een psalm bezig te zijn, vind ik, 
steeds mooier misschien wel. 
Vandaag psalm 84, 
met daarin die, voor velen toch wel bekende woorden, vermoed ik, 
over de mus en de zwaluw, 
die een woning vinden  
bij de Eeuwige, in het huis van God. 
Misschien leerde u het ooit zo: 
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
de zwaluw legt haar jongskens neer… 
Ze leggen er hun jongen neer, 
een beeld van veiligheid, het is er goed, 
de kinderen vinden er een veilige plek, 
ze kunnen er opgroeien, spelen en uitvliegen. 
 
Je kunt je zomaar voorstellen dat deze woorden  
door vluchtelingen gezongen worden: 
‘Mogen ook wij daar zijn, in dat prachthuis? En onze kinderen? Mogen zij er spelen? 
Zijn we welkom?’ 
 
De psalm moet gezongen worden, 
staat er in vers 1, op de wijs van de Gatitische. 
Dat is een nogal raadselachtige omschrijving, 
die nog twee keer, bij de psalmen 8 en 81, gebruikt wordt. 
Ik dacht eerst dat het misschien zou kunnen duiden  
op een zingende vrouw, een Gatitische, dat zou ik nou eens aardig vinden, 
maar ik heb er geen aanwijzing voor kunnen vinden.  
Het zou kunnen slaan op een muziekinstrument, een soort van luit, 
een Gatitisch instrument, of ook kunnen vertellen dat het een lied bij het wijnpersen is. 
Dat helpt ons dus allemaal niet zoveel verder. 
Op de Gittit, staat er letterlijk, waarin wel een zekere lichtheid zit,  
een lichte toon, een snarenklank, een stap, een pas, een danspas. 
 
Duidelijk is dat het een pelgrimslied is. 
Een lied van een mens onderweg. 
Een lied vol verlangen om in dat huis van God te zijn. 
Om er feest te vieren. 
Dat huis waar het er  
hartverwarmend aan toe gaat. 
We horen van sterker dan verlangen: van smachten, van heimwee. 
Hart en lijf roepen, lichaam en ziel voelen het. 
Daar wil ik zijn. 
 



 

  

 

Er zit een bepaalde opbouw in de psalm. 
Begin en slot gaan over het huis van de Eeuwige. 
Het lijkt een ode op dat huis. Op geborgenheid. 
Een huis dat een thuis is. 
 
In het midden gaat het over de weg náár dat huis. 
Je ziet mensen gaan, opstaan, 
op weg gaan. 
Een lange stoet, ook wij kunnen erin meelopen, 
ervoor kiezen om mee te gaan in die stoet naar dat goede land van God. 
 
In het midden gaat het over mensen die opstaan en gaan, 
ze gaan niet alleen, je hoort ze omgeven door velen, 
en dat kan een troostende gedachte zijn: 
we zijn de eersten niet, we zijn de enigen niet. 
 
En dan staat er zo mooi: 
‘Trekken zij door een dal van dorheid, 
door hen verandert het in een oase’. 
Zo staat het in onze Nieuwe Bijbelvertaling 2021. 
In de vertaling van 2004 stond het nog anders. 
Daar hoorden we: het verandert voor hen in een oase. 
 
Dat is nogal een verschil.  
Of de woestijn voor hen of door hen in een groene oase verandert. 
Voor hen of door hen… 
Het eerste klinkt als een verzorgde vakantie,  
het wordt voor u geregeld, u hoeft zelf niets te doen. 
Het tweede zet ons als mensen neer, 
die een dorre woestijn kunnen herscheppen 
tot een groene oase. Zet ons in 
onze kracht en in onze verantwoordelijkheid. 
 
Dorre woestijnen zijn er zoveel. 
Tijden vol spanning en ziekte en onzekerheid. 
De droogte overal, tekort aan water, bosbranden, niets dat groeien wil, 
lage waterstanden, te laag, honger en dorst. 
Het visioen van dat huis van God, van vrede en recht, 
mag ons aanzetten om hier en nu, onderweg, 
andere keuzes te maken, nieuwe wegen te gaan. 
Om goed te zorgen voor elkaar en voor onze wereld. 
Zodat we dorre woestijnen herscheppen tot groene oases. 
Een appèl. 
 
Een appèl horen we ook in het verhaal van  
Jezus en zijn leerlingen onderweg. 
De mensen, die volgen, hebben honger, 
de leerlingen willen hen wegsturen: laat ze zichzelf maar redden. 
Het klinkt als een politieke slogan, 
maar al te vaak ook hier en nu geuit  
of tot beleid gemaakt. 



 

  

 

Niets daarvan, zegt Jezus, geven jullie hen te eten!  
Neem je verantwoordelijkheid, 
als leiding van de groep mensen onderweg, 
ook al lijkt er te weinig te zijn voor allen. 
Want er is genoeg als we, in navolging van Jezus, breken en delen.  
Zoals we leren aan deze tafel, hier en nu, als we brood en wijn delen. 
 
En zo wordt ook in het evangelieverhaal 
een dor dal tot een groene oase: een picknick in de woestijn. 
 
(…) 
Mooi trouwens dat mus en zwaluw 
in de psalm genoemd worden, als de vogels  
die een plek vinden bij het altaar, 
laten we vandaag maar even zeggen: aan de tafel van de Heer. 
Mus en zwaluw, niet persé de grootste en de mooiste, 
qua zang en kleuren, geen paradijsvogels, geen koninklijke arenden; 
de mus werd door de Amsterdamse ds. Buskes ooit  
‘het straatschoffie onder de vogels’ genoemd. 
Maar aan de tafel van de Heer zijn ze welkom, 
zijn we allemaal welkom: 
gewoon, doodgewoon, zoals we zijn,  
vreemde vogels en vrije zielen, musjes en boerenzwaluwen, 
elk zoals het gebekt is, huismussen en zoekende fladderaars, hoog- en laagvliegers. 
 
Psalmen staan open voor steeds weer nieuw gebruik. 
In onze leefomgeving hebben mussen en zwaluwen het niet altijd makkelijk. 
Zwaluwen hebben kieren en gaten nodig, hoeken en holtes. 
Mussen hebben rommel en struiken nodig, 
heggen en scharrelplekjes. 
In onze stenige leefomgeving  
zijn veel minder van die plekken dan  
er eerder waren. 
Het is er te dicht en te netjes. 
Maar ook hier kunnen we proberen  
om van een dorre stadswoestijn een oase te maken voor dier en mens. 
 
(…) 
Psalm 84 is een pelgrimslied, 
een lied voor mensen onderweg. 
Velen van ons zullen de ervaring hebben 
dat je juist onderweg, 
van a naar b, 
in een situatie van verandering, 
in een onbekend gebied, 
een land waar je de weg niet kent, 
in tijden van gemis, 
extra gevoelig bent voor een goed woord, 
voor een troostend gebaar. 
Vriendelijkheid vergeet je niet. 
 



 

  

 

Het zijn die dingen, 
waarin iets zichtbaar wordt 
van de liefde en genade van de Eeuwige. 
Iets ervaarbaar 
van die groene oase. 
 
Halleluja. Amen. 
 
 
Voorbeden op deze zondag 
 
Goede God, Moeder en Vader van de mensen, 
wij danken U voor alle plekken waar de hemel open is, 
voor alle oases in de woestijn, 
voor alle gastvrije tafels en open deuren, 
voor mensen die hun brood delen 
en op weg willen gaan naar een nieuw samen. 
 
Wij bidden U 
om een gemeente als een hemel op aarde, 
een plek waar je gezien wordt, 
om een land waar zwervers en vluchtelingen  
een dak vinden, 
waar eenzame en beschadigde mensen 
warmte ervaren. 
 
Goede God, Moeder en Vader van al wat leeft, 
wij noemen de droogte op zoveel plekken, 
droogte in ons land, de schaarste van water, 
droogte wereldwijd, gebarsten aarde, 
honger en dorst. 
 
Wij bidden U 
om de stijgende prijzen 
van energie en dagelijkse producten, 
om mensen die steeds meer schulden maken, 
het niet redden,  
en we spreken onze woede uit om allen die  
zich aan deze situatie verrijken… 
 
Goede God, onze Vader, onze Moeder, 
om wat speelt in ons leven bidden wij, 
om ziekte en zoveel kwetsbaarheid, 
om beperkingen en zorgen, 
om gemis, om pijn die niet overgaat. 
 
We worden stil en zeggen wat en wie ons bezighoudt… 
 
Ga met ons, 
wees grond onder onze voeten, licht voor ons uit. 
Amen. 


