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Aangrijpend! 
 

U omsluit mij, van achter en van voren, 
u legt uw hand op mij. 

Wonderlijk zoals u mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven (Psalm 139:5-6). 

 
Het kan bedreigend zijn. Dat iemand de hand op je legt en dat je hem hoort zeggen: ‘Zo, en 
nou heb ik je! Nu ontglip je me niet meer uit de vingers.’ Je had al een tijd geprobeerd de 
bewuste persoon te mijden. Maar nu heeft hij je toch te pakken. Helaas, je komt er niet 
onderuit. Ook dát is voorstelbaar bij: ‘u legt uw hand op mij.’ God is in staat zo je leven 
binnen te komen. Dat Hij je een stevig halt toeroept. Dat Hij je aanpakt en krachtig toespreekt: 
‘Waar ben je mee bezig!? Wat jij nu doet, gaat zo faliekant tegen Mij in. Ik wil niet dat je nog 
langer zo leeft.’ David heeft een vergelijkbare ervaring beschreven in een andere psalm (Ps. 
32). Dat was toen hij zich ernstig had misgaan. God legde zijn hand op hem. En die hand 
drukte zwaar op hem. 
 
En toch, het is hier vast niet bedreigend bedoeld. Het heeft meer iets geruststellends en 
bemoedigends. Zoals wanneer iemand op je toeloopt en de hand op je legt. En tegen je zegt: 
‘Hoe gaat het? Kan ik wat voor je doen?’ Of: ‘Zou je dat nou wel doen?’ Als God zo de hand 
op je legt, gaat daar veel van uit. Het zijn geen vreemde handen, maar vertrouwde handen. 
Zijn hand was al voelbaar voordat ik geboren werd. Met eigen hand heeft Hij mij gebouwd. 
Met zijn immense Scheppershanden heeft Hij mijn nieren gevormd. Ook het heel fijne werk 
komt uit zijn vingers. Scheppershanden met vingertoppengevoel. 
 
Het zijn vertrouwde handen, die op je komen te liggen. Met al je wegen is Hij vertrouwd. Hij 
gaat mee als de schaduw aan je rechterhand (Ps. 121:5). Je kunt geen kant op, zonder dat het 
Hem ontgaat. Hoe ver je ook weg bent, hoe ver je ook heen bent, je blijft binnen zijn bereik. 
Hij weet niet alleen veel van je af. Hij kent je als geen ander. En Hij leeft Zich helemaal in, 
zoals God dat alleen kan. Misschien heb je niemand van wie je echt het gevoel hebt dat hij je 
werkelijk kent. Of je krijgt het idee dat niemand je begrijpt. Hij kent je volkomen, tot op de 
bodem van je hart. 
 
Maar is dat nu juist niet bedreigend? Dat iemand zoveel van je weet, en je zo door en door 
kent? Is dat wel zo rustgevend? Doen zonden er dan opeens niet meer toe? Ziet Hij die 
allemaal door de vingers? Bij David merk je niets van die onrust. Hij vindt het blijkbaar niet 
erg dat God hem zo goed kent. Tenminste, op dat moment niet. Hij weet Wie hij voor zich 
heeft. Hij beseft wie God voor Zich heeft. Hij kent mijn identiteit, mijn overtuiging, mijn 
gedrag, mijn vermogen, mijn omgeving. Aan die God durft hij zich met al zijn hebben en 
houden, gebreken en tekorten toe te vertrouwen. 
 
Want hij weet dat hij bij deze God in goede handen is. In Vaderhanden. Handen die je kunnen 
maken en breken. Maar ook handen die als geen andere helen; die het kwade goed maken. 
Vandaar ook het slot van Psalm 139: als iets U niet aanstaat, waardoor ik een heilloze weg 
opga, pak dat maar aan en haal het bij mij weg. Houd mij vast, houd mij desnoods tegen en 
leid mij aan uw hand op de eeuwige weg. 
 
Bedreigend? Aangrijpend! Bewonderenswaardig, dat U zo uw hand op mij legt. 


