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Introductie 
In het jaar dat op de Joodse kalender begint op 2 oktober wordt de vijftigjarige 
hereniging van Jeruzalem gevierd. Met de val van het Ottomaanse Rijk kwam in 1917 
een einde aan vierhonderd jaar Turkse overheersing van het beloofde land. In 1948 werd 
Jeruzalem uitgeroepen tot de hoofdstad van de nieuwe staat Israël. Aanvankelijk betrof 
dat alleen het nieuwe en modern gebouwde westen van de stad omdat tijdens de 
onafhankelijkheidoorlog de oude stad van Jeruzalem met de Joodse wijk veroverd werd 
door Jordanië, waarop de inwoners van de Joodse wijk de heilige stad moesten verlaten. 
Tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 werd Jeruzalem herenigd en daarmee kregen 
Joden eindelijk ook weer toegang tot de Tempelberg. 
 
Jeruzalem wordt de stad van de vrede genoemd, maar als je de historie van de stad 
bekijkt is er misschien geen stad waar zoveel om gestreden is en waarin zoveel bloed 
vergoten is. Het klinkt misschien vreemd, maar misschien heeft dat alles ook te maken 
met het diepe geheim dat Jeruzalem met zich meedraagt. Nog steeds is de stad 
omstreden en telkens opnieuw is Jeruzalem het toneel van terreuraanslagen. Daarom is 
het gebed om de vrede van Jeruzalem uiterst actueel. Die vrede betekent overigens veel 
meer dan een soort politieke toestand van rust. In het gebed om de sjalom van 
Jeruzalem klinken alle beloften van de Bijbel mee en gaat het om de voltooiing van de 
heilsgeschiedenis, de komst van de Messias en het aanbreken van het leven van de 
toekomende eeuw. 
 
Bij de tekst 
Psalm 122 is een opgetogen lied vol liefde voor de stad van God, Jeruzalem. Daar is God 
met zijn Geest aanwezig, daar staat zijn huis. Daarheen trekken alle stammen van Israël 
om de Heere te eren en de grote feesten te vieren. Dat laatste is overigens niet 
vrijblijvend. Het is een opdracht om God te aanbidden en te prijzen in zijn huis. Jezus 



zelf deed dat ook en Hij noemde Jeruzalem de stad van de grote Koning (Mat. 5:35). 
Jeruzalem is ook de stad van koning David. Vanuit Jeruzalem regeert hij de natie en in 
Jeruzalem wordt er door hem recht gesproken (vers 5). Het koningschap van David 
wijst vooruit naar de verschijning van de Messias, die ooit vanuit de hemel zal afdalen 
naar Sion en daar zal plaats nemen op de troon van David, die in de Bijbel ook de troon 
van God zelf genoemd wordt (1 Kron. 29:23).  
Het is belangrijk om te vermelden dat Jeruzalem in de Bijbel de navel van de aarde 
genoemd wordt (Ez. 38:12) en dat het de plaats is waar God in het midden van zijn volk 
wil wonen. De profeet Ezechiël eindigt zijn woorden met: ‘En de naam van de stad zal 
voortaan zijn: de Heere is aldaar’(Zie ook: Ex. 15:13, Zach. 8 en Ez. 43:7).  
In de Joodse uitleg van de Bijbel is Jeruzalem en in het bijzonder de berg Moriah de 
plaats van het paradijs. Daar was de kiem van de schepping van de aarde zelf en daar 
werd ook de mens geschapen.  
Maar Jeruzalem is ook de plaats waar de heilsgeschiedenis haar vervulling zal vinden 
en waar het koninkrijk van God zal beginnen. Het is opmerkelijk hoe in de profeten bij 
het oordeel de gaarde of de tuin verandert in een wildernis en bij de verlossing van 
Israël de woestijn weer wordt als de hof van Eden (Jer. 4:23-26 en Jes. 51:4). Wat ook 
opvalt hoe vaak in de lijdensgeschiedenis van Jezus de hof genoemd wordt: Jezus 
worstelt in de hof, wordt naar de hof van de hogepriester gebracht en vervolgens naar 
de hof van Pilatus en Hij wordt begraven in de hof. 
Jeruzalem is dus in velerlei opzicht het brandpunt van de aarde en van de geschiedenis. 
 
Structuur 
Psalm 122 bestaat uit drie delen: 
Vers 1-2: 11 woorden tot Jeruzalem. 
Vers 3-5: 24 woorden over Jeruzalem. 
Vers 6-9: 24 woorden tot Jeruzalem. 
 
Opvallend is dus het getal 24. Dit zou een verwijzing kunnen zijn naar koning David. 
Zijn naam wordt altijd geschreven als ‘d-v-d’ (4-6-4), maar dit keer is zijn naam 
uitgebreid met een jod: ‘d-v-i-d’ en dan is de getalswaarde: 4-6-10-4: 24. 
Het zou ook een verwijzing kunnen zijn naar de twaalf stammen van Israël die naar 
Jeruzalem gaan om God te dienen en die in de psalm twee keer (24) genoemd worden in 
vers 4. 



De twee maal 24 woorden in het tweede en derde deel vormen ook de getalswaarde van 
een van de kernwoorden van Psalm 122, het Hebreeuwse woord edoet, (16-4-6-22 = 48), 
voorschrift (4c). Het is dus niet vrijblijvend om God te eren. 
Wat verder kenmerkend is, is dat de psalm is ingeklemd tussen het noemen van het 
Huis des Heeren in het eerste en in het laatste vers. 
In de Bedevaartsliederen (Psalm 120-134) komt zeven keer het woord sjalom voor, 
waarvan drie keer in deze psalm (Ps. 120:6 en 7; Ps. 122:6,7 en 8, in Ps. 125:5 en 128:5). 
De bede om de vrede van Jeruzalem is een belangrijk element. Daar tegenover staat dat 
ook het woord Sion zeven keer voorkomt, met als middelste plaats Psalm 129:5: 
Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten. 

Inhoud 
Vers 1: De aanhef kan ook betekenen: Voor David. 
Het is een herinnering aan het moment dat mensen om hem heen zeiden dat ze als 
pelgrims naar Jeruzalem zouden gaan en hem uitnodigden mee te gaan. De liefde voor 
het huis van God zie je o.a. ook in Psalm 84. 
Vers 2: Andere vertaling: Onze voeten stonden stil in uw poorten, o Jeruzalem. Vanwege de 
menigte van pelgrims.  
De Joodse traditie zegt dat er een hemels Jeruzalem is en een aards en dat alle 
zegeningen door God uit de hemel naar de aarde gestuurd worden via Jeruzalem. 
Daarom staan haar poorten ook open. David gaf zijn zoon ook opdracht om de tempel te 
bouwen naar het voorbeeld van de tempel in de hemel (1 Kron. 28:19). 
Vers 3: Een Joodse uitleg is dat Jeruzalem niet alleen mooi is samengevoegd of 
gebouwd, maar dat de stad zelf ook samenvoegt, nl. de verschillende stammen van 
Israël. Het is een symbool van de eenheid van het volk. Het is ook een gebod van God 
om Hem daar te eren. In de Bijbel lezen we dat vrome koningen voortdurend de 
hoogten afbreken en Israël samenbrengen voor de dienst aan de Heere in Jeruzalem. 
Jeruzalem is de stad die God verkoren heeft. Zie ook Exodus 15:17 en Deuteronomium 
16:16. 
Vers 4: Het is een voorschrift om de Heere te loven. 
Vers 6: In het belangrijke Achttiengebed dat centraal staat in de diensten in de synagoge 
wordt gezegd: En wij bidden voor Jeruzalem, Uw stad. Moge U terugkeren in barmhartigheid 
en mag Uw aanwezigheid daar rusten, zoals U gesproken heeft. Dat U haar spoedig, in onze 
dagen, zult herbouwen, voor eeuwig. En moge U in haar spoedig de troon van David bevestigen. 
Gezegend zij U, Heere, die Jeruzalem herbouwt. Men tekent daarbij aan dat dit laat zien dat 
Jeruzalem nooit echt hersteld zal zijn zonder dat een erfgenaam van David daar regeert.  
In dit vers en in het volgende keren in het Hebreeuws in de woorden: Bidt, vrede en rust 
de letters sj en l terug, die verwijzen naar Jeroesjalajim. 



Vers 8: Een Joodse uitleg is dat Jeruzalem nooit echt hersteld zal zijn als de vromen uit 
Israël er niet zijn teruggekeerd. Gods Geest is immers alleen aanwezig als mensen in zijn 
naam samenkomen. Daarom ook is de verlossing van Israël belangrijk. Die verlossing is 
er omwille van het Huis van God. 
 
 
Gedachten bij de prediking 
1.Aan het begin van de prediking zou je misschien kunnen vertellen waarom 
Jeruzalem in de Bijbel zo’n belangrijke plaats inneemt, met daarbij aansluitend de 
vraag of dat ook de reden zou kunnen zijn waarom Jeruzalem zo omstreden is, 
niet alleen nu, maar voortdurend in de (heils)geschiedenis. Denk bijv. ook aan 
Psalm 83. 
 
2. God heeft ons als mensen, geschapen naar zijn beeld, het prachtige geschenk 
van de taal gegeven. Als geen ander van zijn schepselen zijn wij in staat om God 
ant-woord te geven op zijn spreken en zijn openbaring. We kunnen God loven en 
eren en in Psalm 122 wordt Israël daar ook toe opgeroepen. En ik denk dat die 
oproep nu ook aan ons gericht is. Om God te eren en te loven en om tot Hem te 
bidden is geen vrijblijvende zaak; Het is een voorschrift. Soms worden we in de 
Bijbel door God ook aangesproken om ergens specifiek voor de bidden en in dit 
lied is dat de vrede van Jeruzalem. 
 
3. Als het gaat om de omschrijving van de vrede van Jeruzalem mogen daarin 
allerlei stemmen uit de Bijbel meeklinken. De apostelen spreken in dit verband 
over de ‘tijden van de verademing’, ‘the times of refreshment’. Dat is een 
rabbijnse uitdrukking die doelt op de dag waarop de sjalom van de sabbat de 
aarde zal doordringen. Die vrede begint in Sion.  
a. De sjalom van Jeruzalem is haar fysieke verlossing of verheerlijking. Het is het 
samenvoegen van het hemelse en het aardse Jeruzalem. Het is de komst van de 
bruid, de komst van de vrouw van het Lam (Opb. 21:9. Zie ook Ez. 16). Het is het 
moment waarop Jeruzalem een lof op aarde zal zijn. 
b. Het gaat om de dag waarop de volken hun twisten en hun oorlogen en geweld 
zullen staken (Jes. 2). 
c. Maar de vrede van Jeruzalem betekent ook de komst van de Vredevorst en het 
begin van een nieuwe werkelijkheid voor de aarde waarin de apostelen de twaalf 



stammen van Israël zullen regeren (Mat. 19:28) en wanneer ook wij met Christus 
zullen heersen als koningen (Rom. 5:17). 
d. Het betekent ook de wereldwijde erkenning dat alleen God de waarachtige en 
levende God is. Zacharia 14 vertelt dat de volken zullen toestromen naar 
Jeruzalem om de Heere te aanbidden en Jesaja 11 gewaagt ervan dat de vreze des 
Heeren de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee. Dit behelst 
dus ook voor mensen niet alleen een fysieke maar ook een geestelijke 
verandering. Dat ligt ook opgesloten in de sjalom van Jeruzalem. 
e. Bij de vrede van Jeruzalem moet ook gewezen worden op de verlossing en de 
verandering van de schepping. De schepping (Rom. 8:18) ziet reikhalzend uit 
naar de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. De profeet Ezechiël vertelt 
over de bron onder de berg Moriah die weer zal gaan stromen en de woestijn tot 
bloei zal brengen en zelfs het water van de Dode Zee tot leven zal wekken. 
f. Ten slotte kan ook Jesaja 25 genoemd worden: Het grote feestmaal door God 
aangericht op de berg Sion waar de smaad, de verguizing van het Joodse volk zal 
worden weggenomen en waar zelfs de dood zijn  einde vindt. 
  
4. Je zou verwachten dat de hele wereld snakt naar de vrede van Jeruzalem. De 
Bijbel vertelt evenwel over de bestrijding van Jeruzalem. Zacharia 12 vertelt dat 
voorafgaande aan de komst van de Messias voor de poorten van Jeruzalem de 
naties van de wereld Jeruzalem als een lastige steen willen opheffen en 
wegwerpen. In de dagen dat God een keer zal brengen in het lot van Jeruzalem 
en Juda (zie ook Joël) zal de heilige stad voor de wereld een steen des aanstoots 
zijn. 
We zien dat dit zich ook aftekent in onze dagen. Tegelijkertijd zeggen de profeten 
dat ook hierin de hand van God zichtbaar wordt. Hij is het die de van Hem 
vervreemde wereld naar Jeruzalem toetrekt, om daar de volken van de wereld te 
tonen dat Hij de Heilige Israëls is.  
Ik denk dat wij moeten beseffen dat we in voltooiing van de heilsgeschiedenis 
leven. Meer dan ooit zullen we moeten beseffen dat we ons bevinden in een 
geestelijke strijd. Daarin is geen plaats voor afzijdigheid of vermeende 
neutraliteit. Of we heulen met de volken mee en bestrijden Jeruzalem of we 
bidden om de vrede van Jeruzalem. Ook daarom is het een verplichting om God 
te loven en te bidden om de sjalom van Sion. Wat zou het geweldig zijn en een 
macht in de hemelse gewesten als op het hoogtepunt van de wereldgeschiedenis 



de gemeente van Jezus Christus op de muren zou staan van Jeruzalem om te 
bidden om haar vrede. 
 
Liturgische aanwijzingen 
Bij de lezingen uit de Heilige Schrift zou ook te denken zijn aan Zacharia 12 en niet het 
minst ook aan Jesaja 62. Dit laatste gedeelte wordt op de sabbat van 1 oktober als 
profetenlezing gelezen in de synagoge. 
Als het om de te zingen liederen gaat, worde natuurlijk uit Psalm 122 gezongen, maar 
ook te denken valt aan Gezang 41 en 264, Lied 750:1,2 en 8 (NLB), ELB 199, Opwekking 
239, Hemelhoog 728. 
Het zou ook wenselijk zijn in de dienst geruime aandacht te geven aan het gebed voor 
Jeruzalem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


