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Meditatief 
 
Veilig in zijn tent 
 

Psalm 27:5 
Hij laat mij schuilen onder zijn dak, 

hij verbergt mij veilig in zijn tent. 
E. Brink 
 
In een levensbedreigende situatie terechtkomen. Compleet in het nauw gedreven worden. 
Ingesloten worden door vijandige linies. Als je hopeloos in de moeite komt? Wat verlang je 
dan het meest? Is het niet: dat je uit de moeite komt? 
 
David vraagt één ding. Eén ding: het liefst van alles. Dit zoek ik: te wonen in het huis van de 
Heer, alle dagen van mijn leven. Het huis van de Heer, de tempel, functioneerde soms als 
centrum voor asielzoekers. Het altaar bood een veilig heenkomen wanneer iemand in 
levensgevaar verkeerde. Wie zijn toevlucht neemt tot het huis van de Heer, is veilig voor zijn 
achtervolgers. 
 
Is het David daadwerkelijk te doen om zijn positie veilig te stellen? En een veilig heenkomen 
te zoeken voor zijn achtervolgers? Dan zou je mogen verwachten dat hij verlossing van zijn 
vijanden verlangt. Je mag dan asiel vinden, maar zolang je vijanden rondlopen, zit je nog 
opgesloten. Veiligheid lijkt niet zijn hoogste prioriteit. Want niet de bescherming staat 
voorop, maar de Beschermer! Lees maar, David dicht niet: ik verberg mij in zijn hut. Of: ik 
schuil onder zijn dak. Gód verleent asiel, op de kwade dag. Híj laat schuilen onder zijn dak. 
Híj verbergt veilig in zijn tent. 
 
Wat stelt een tent nu voor als bescherming, een huis van lappen?! Een heuse schuilplaats in de 
wildernis. Een nietige tent kan de veiligste van alle schuilplaatsen zijn in de woestijn. 
Tenminste, als opname betekent dat de reiziger onder de machtige bescherming van de 
bedoeïenensjeik staat. Het hangt er dus maar van af in welke hut, en bij wie in de tent! 
 
In de oude vertrouwde weergave klonk het: de Hére verbergt mij in het verborgene van zijn 
tent. Het verborgene, dat staat voor de binnenste schuilplaats, waar niemand je zoeken zal. De 
intieme afgesloten ruimte. Alleen gaat het niet eens zozeer om de ruimte zelf. Belangrijker is 
van wie die ruimte is. En wie er in die ruimte is. God is mijn asielplaats. Hij neemt mij in 
bescherming. Ik ben overgeleverd aan de goedheid van God (het refrein in de psalm: vs. 4, 7 
en 13). Zijn goedheid schermt mij af. Wat ze me ook aandoen. Al staan ze me naar het leven. 
Al brengen ze mij in de verdrukking. Al maken ze me kapot. Al beschadigen ze me nog zo. 
Met alle deuken en kneuzingen die ik oploop, zoek ik een onderkomen bij mijn God. Hij is 
mijn licht. Hij is mijn heil. Hij moet mij helen. Totdat het veilig is. 
 
Stel je je eigen positie veilig? Of zegt je hart het Hem na: ‘zoek mijn nabijheid’? Bij Hem 
geborgen. Veiliger kan een mens niet zijn. Al is het in een tent. 


