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Enkele overwegingen bij Psalm 87 met het oog op de verkondiging op 
Israëlzondag 
 
Een aansprekende psalm. Een van de vele gedeelten uit de Bijbel, die 
spreken over de bijzondere betekenis van Jeruzalem. Waarom Jeruzalem? 
Daar heeft God de aarde aangeraakt. Daar heeft Hij Zijn woonplaats 
gekozen. Op de berg Sion in het land Moria. Jesudato staat er in vers 1; 
verschillende vertalingen worden gegeven: Zijn stichting, Zijn grondslag, 
Zijn vesting; met de HSV kies ik voor de vertaling: Zijn fundament rust op 
heilige bergen.  
Volgens de rabbijnse traditie is de rots van Moria, waarop de tempel is 
gebouwd na aanwijzing van de engel des Heeren (zie 1 Kron. 21) de even 
sjtija, de fundamentsteen van de schepping, van waaruit heel de aarde is 
geschapen: Gods fundament op heilige bergen. Het is de plek waar hemel 
en aarde elkaar raken; de engel des Heeren staat volgens 1 Kron. 21:16 
‘tussen de hemel en de aarde’; daarom zijn de poorten van Sion (vers 2), 
d.w.z. de poorten van de tempel, ook de poorten van de hemel waarlangs 
alle zegen van de Eeuwige neerdaalt en alle gebeden opklimmen. Aan die 
plaats heeft God Zijn Naam verbonden. Hier, op de berg des Heeren 
woont Hij. Het is het spirituele centrum van de wereld, de navel van de 
aarde. En daarom: de Heere heeft alle woningen van Jacob lief – Hij 
bemint alle steden en dorpen van Israël. Maar Hij bemint de poorten van 
Sion nog daarboven! Dat is de stad die de Heere boven alle steden 
verkoren heeft als Zijn woonplaats. En daarom is dat de heilige berg en is 
Jeruzalem de heilige stad en is het volk dat daar wonen mag een heilig 
volk. Heilig betekent: God heeft die plaats met de vinger aangewezen en 
afgezonderd en tot hoge bestemming geroepen.  
Daar mocht Israël, de eerstgeborene in Gods verbond, in de tempel zijn 
God en Vader ontmoeten en vereren. Heel wat psalmen zingen daarvan. 
En de eeuwen door is die bijzondere relatie tussen Israël en Sion levend 
gebleven. Niet alleen in de bijbelse tijd. Ook in de dagen van de 
verstrooiing is de band van Israël met Sion, Jeruzalem gebleven. Het 
Sionsverlangen is de eeuwen door levend geweest bij het Joodse volk, 
waar ook ter wereld – in de dagelijkse gebeden, in het hartstochtelijk 
verlangen naar Sion – zoals dat bijv. in de term Zionisme nog steeds 
duidelijk is. De eeuwen door was en is Jeruzalem het hart van het Joodse 
volk. Volgend jaar in Jeruzalem – in die wens op het paasfeest 
uitgesproken is dat alles samengevat.  
 
Dat Joden in de diaspora met Sion verbonden blijven wordt volgens de 
rabbijnen op een bijzondere manier uitgedrukt in deze psalm. Joden in alle 
delen van de wereld, die in de verstrooiing trouw gebleven zijn aan de 
Thora worden gerekend als in Sion te zijn geboren. Ze beschouwen 
immers Jeruzalem als de moederstad, die ze liefhebben. Een Jiddische 



schrijver verklaarde: mijn wieg stond in Polen, maar ik ben in Jeruzalem 
geboren. Zo is ook het leven in de diaspora gericht op Jeruzalem en vol 
verlangen om daarheen terug te keren.  
Wij beleven de dagen, dat het Sionsverlangen in vervulling begint te gaan. 
Israël keert terug. God vervult Zijn profetische beloften. En meer en meer 
gaat zich aftekenen dat naar het Woord van God zelf Jeruzalem zichtbaar 
wordt als het hart van het Joodse volk – en als Gods centrum in deze 
wereld, met alle aanvechting van dien!  
 
Heidenwereld  
God heeft Israël en Sion verkoren. Maar het uiteindelijke doel is, dat de 
einden der aarde worden bereikt en ingewonnen voor Israëls God en Zijn 
heerschappij van vrede en recht.  
Dat brengt ons bij het machtig perspectief, dat deze psalm opent. De 
verkiezing van Sion en Israël is geen eindpunt van Gods bemoeienis met 
de wereld. Integendeel. De Godsstad Jeruzalem wordt de stad van Israël 
en de volkeren. Israël is wel de oudste, maar niet de enige zoon. Ook de 
heidenen mogen thuiskomen bij de Heere. God geeft Zijn heil aan Israël 
en de volkeren. Daar gaat het in de Bijbel om: Gods heil voor Israël en de 
volkeren in de heerlijkheid van Zijn Rijk onder de genadeheerschappij van 
de Messias vanuit Zijn eeuwige liefde. De Messias vergadert de 
verstrooiden van Israël en brengt Gods heil naar de goyiem en allen 
worden ze gerekend als in Sion geboren. Op een indrukwekkende wijze 
zingt de psalm daarvan.  
 
Het is bijzonder veelzeggend, welke heidenen hier genoemd worden als 
representanten van heel de heidenwereld. 
Allereerst Rahab – dat is een andere naam voor Egypte. Ieder weet waar 
Egypte voor staat in de Bijbel: diensthuis, slavernij, dreigende uitroeiing, 
machtige farao’s, heidense godsdienst. De naam Rahab duidt eigenlijk op 
een afschuwelijk zeemonster, dat in de verbeelding van de oudheid in de 
diepte van de zee huisde – en zo staat het voor chaotische, verwoestende 
doodsmacht. Dat is het angstland Egypte. En dat Egypte wordt nu door de 
Heere opgeschreven als bestemd voor Sion! 
Vervolgens Babel. Dat heeft zo mogelijk een nog slechtere naam in de 
Bijbel. Je denkt aan de torenbouw van Babel, de hoogmoed van de mens 
die de hemel bestormt en God wil onttronen. Je denkt aan de 
Babylonische ballingschap waaronder Juda zuchtte. In het laatste 
Bijbelboek is Babel de samenvatting van de macht van de antichrist. Maar 
ook dat Babel mag erbij horen! 
Dan de Filistijnen. Wie de Bijbel kent weet het: de Filistijnen zijn 
generaties lang de aartsvijanden van Israël. Over de Filistijnen konden ze 
alleen maar in verachtelijke termen spreken. Onbesneden Filistijn – dat is 
zo ongeveer het ergste scheldwoord dat je bedenken kunt. Maar ook hij 
mag in Sion wonen! 
Vervolgens Tyrus. Bij Tyrus denken we aan de trotse handelsmacht van de 
Foenicische steden Tyrus en Sidon – het tegenwoordige Libanon. In de 
oudheid een zeevarende natie. Maar bovenal een haard van afgoderij. 



Daar kwam de goddeloze koningin Izebel vandaan. Zij nam de dienst van 
Baäl en Astarte mee naar Israël. Tyrus is hetzelfde als afgoderij: de 
verfoeilijke Baälsdienst. Maar zelfs Tyrus mag erbij horen. 
Tenslotte de Cusjiet – dat is Ethiopië, Afrika. Ver weg van Jeruzalem, voor 
Joodse oren zo ongeveer het einde van de wereld. In de Bijbel worden de 
inwoners van Cusj een wreed en heerszuchtig volk genoemd. Maar ook de 
Cusjiet mag in Sion wonen! 
Van Sion zal gezegd worden: die en die is daarin geboren, Rahab, Babel, 
de Filistijn, de Tyriër, de Cusjiet. De Heere zal ze rekenen als in Sion 
geboren en doen de naam van Sions kinderen dragen. 
Wat een geweldige boodschap. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Rahab, Babel, de Filistijn, de Tyrier, de Cusjiet worden geteld als bij Israël 
ingelijfd. 
 
Perspectief  
En wat wordt deze psalm spannend als je haar leest tegen de achtergrond 
van de actuele situatie! De geweldige spanningen en de bijna onoplosbare 
conflicten tussen Israël en de Arabische wereld – zich toespitsend juist op 
Jeruzalem, op Sion! Zoals het in de tijd van de Bijbel vaak was, zo is het 
nu: Israël omringd door vijanden in een sfeer van bruut geweld, van haat, 
van antisemitisme. Maar dat staat dan allemaal toch maar onder het 
voorteken van de profetische belofte: Egypte, Babel, Libanon, Morenland 
bij Sion gerekend. Nee, dat geeft geen directe oplossing voor de concrete 
politieke situatie. Maar je mag dan met je bijbel in de hand wel zeggen: er 
is een hoopvol perspectief! De God van Israël groeien de problemen niet 
boven het hoofd. Hij baant de weg naar Zijn koninkrijk – en daarin is 
Jeruzalem de stad van de volkeren: onverzoenlijk, met tegengestelde 
belangen, bitter vijandig, in de greep van duistere machten. Maar God 
heeft gezegd: Ik breng ze allemaal in Sion! 
 


