
Psalm 120 
 

1 Zang van de stijgingen. 
 
Naar Wezer in mijn nauwte 
roep ik, en Hij buigt zich naar mij. 

2 Wezer, red mijn ziel 
van een bedrieglijke lip, een veinzige tong. 

3 Wat geeft Hij jou 
en wat meerdert Hij jou, veinzige tong? 

4 Pijlen van een sterke getand, 
gloeiende brem erbij. 

5 Wee mij, ja, gast ben ik in Mesjech, 
ik woon bij de tenten van Kedar. 
Veel is het wonen haar, mijn ziel, 
bij wie vernoeging schuwt. 

7 Ik ben vernoeging 
en ja, ik spreek, 
zij zijn krijgs. 

 
 

(teksten z.o.z.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Psalm 4 
In mijn roepen buig je naar mij, 
Machtige mijn bewaring! 
In de nauwte verwijd jij mij, 
begenadig mij, hoor mijn pleit! 
 
Psalm 7 
Schik mij, Wezer, als mijn bewaring 
en als mijn gaafheid over mij, 
en vergeld het kwaad van doemenden. 

 
Psalm 64 
Daar schiet de Machtige zijn pijl af, 
plotseling zijn ze getroffen: 
waarmee ze zelf anderen wilden treffen: 
met hun tong. 

 
Titus Brandsma 
Ook wij belijden onze voortkomst uit God.  
Ook wij willen, wat Hij wil.  
Maar wij vergoddelijken onszelf niet. 
Wij erkennen voortkomst in afhankelijkheid.  
En als wij roepen en bidden om de komst zijn Rijk,  
dan vragen wij niet om discriminatie van ras en bloed,  
maar dan zijn alle mensen onze broeders,  
zelfs zij,  
die ons haten en bestrijden.  
In vereniging met Hem,  
die zijn zon doet opgaan over goeden en kwaden. 

 
Meester Eckhart  
Het zoeken naar vrede in uiterlijke dingen, hetzij op bepaalde plaatsen of in een 
bepaalde levenswijze, hetzij bij mensen of in bezigheden, in een vreemde omgeving 
of in armoede of zelfvernedering, in welke vorm ook, levert helemaal niets op en 
brengt geen vrede. Maar wat moet de mens dan doen? 
De mens moet God aannemen in alle dingen en zijn gemoed eraan wennen, dat God 
steeds tegenwoordig is. Let erop hoe je op God geconcentreerd bent in de kerk of in 
je cel: in die zelfde gemoedstoestand moet je zijn wanneer je de menigte ingaat en de 
onrust en de ongelijkheid. Niemand kan zo'n mens iets in de weg leggen, omdat deze 
niets anders beoogt en zoekt en proeft dan God; en in al zijn beogen wordt God met 
hem verenigd.  
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