
 

 

HET LIED VAN DE OPKLIMMINGEN 

De weg naar het honderdvoud 

 

ֲע֥לֹות   מ ַּ֫ ַֽ יר ל   ´dat vertaald wordt met ´bedevaartlied (Ps. 121:1 WTT) ש ִׁ֗

of pelgrimslied, betekent letterlijk ´lied van de opklimmingen`. 

 

En dan gaat het verder: ´Ik heb mijn ogen op´. Waarna toe? ‘ 

Naar de bergen.  Het is alsof David alle bergen rondom beziet.  

De Psalmen werden gezongen als men optrok naar Jeruzalem.   

Welke berg zal hem hulp brengen? Deze vraag klonk eerder 

smalend dan als serieus bedoeld. David wist dat de berg van 

JHWH de hoogste onder de bergen is. Op de top lag zijn eigen 

stad. De stad van David. Veel christenen denken dat de 

geestelijke realiteit van de bergen en het hemelse Yerushalayim 

onbekende realiteiten waren voor de geloofshelden van de Torah. 



Maar niets is minder waar. Want in de volgende Psalm 122 zingt 

David over Jeruzalem,  waar de stammen naar toe ‘opklimmen’ 

en waarvan hun voeten in haar poorten staan.  Hoe dichtbij 

klinken de woorden uit de brief aan de Hebreeën: ´Maar gij zijt 

genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, en 

het hemelse Jeruzalem. (Heb. 12:22). In dan in Psalm 123 zegt hij 

wederom , net als in Psalm 121 ‘Ik hef mijn ogen op’. Ditmaal niet 

naar de bergen. Nee, nu zingt hij samen met alle stammen van 

Israël: ‘Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel troont. Vers 2 

gaat verder met de woorden ‘ Zie, gelijk de ogen der knechten 

zijn op de hand van hun heren, ...zo zijn onze ogen op JHWH, onze 

God´.  

En het hierboven aangehaalde hoofdstuk 12 uit de brief aan de 

Hebreeën opent met de woorden ´terwijl wij het oog gericht 

houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’  

De scheiding tussen wat men het oude en nieuwe testament is 

gaan noemen, is niet zo groot als men ons heeft willen doen 

geloven.  

Heeft Jesjoea dan niets nieuws gebracht? Ja zeker wel, maar Hij 

was eerder het crescendo van de Torah, dan iemand die het 

eerste boek achter zich dicht heeft geslagen. Het zal je veel 

rijkdom brengen om elke stukje van Gods openbaring te lezen 

binnen de hele CONTEXT van de Bijbel. Zowel de context van 

woord tot woord en van hoofdstuk tot hoofdstuk, als de context 

van het onderwerp. Waar in de Schrift komt dit onderwerp nog 

meer aan de orde? En ook de context van de sleutelwoorden die 

je aantreft zijn zeker zo belangrijk. Waar wordt God nog meer 



beschreven als Degene die je beschermt en bewaard? Waar in 

de Bijbelboeken wordt nog meer gesproken over bergen? 

Deze manier om de Bijbel te bestuderen wordt aangegeven met 

de zevende regel van Hillel. Zijn opgestelde regels vormen het hart 

van de Joodse hermeneutiek PaRDeS, zoals deze in gebruik was 

ten tijde van Jesjoea en de schrijvers van het Nieuwe Testament.  

Als je zo de Bijbel bestudeert en het woord in je hart bewaard 

zoals Maria deed (Lk. 2:16), dan is het woord een zaad,  dat in de 

akker van je hart honderdvoudig vrucht draagt (Lk, 8:8). Izak zong 

op zijn manier het lied van de opklimmingen en kreeg aanzien, 

meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk was.   

` Izak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar het 

honderdvoudige, want de HEERE zegende hem. De man kreeg 

aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk 

geworden was. (Gen. 26:12-13 HSV) 

Zing jij het lied van de opklimmingen mee. Niet met het beklimmen 

van de natuurlijke berg Sion, maar met het beklimmen van de 

hemelse berg Sion, waar de eerste naar verwijst. 
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• VERANTWOORDING HERMENEUTIEK 
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Messiaanse hermeneutiek ParDeS bestaat uit de zeven regels van 

Hillel (ca. 50 v.Chr. – na Chr. De regels zelf bestonden lang voor 

Hillel, maar hij was de eerste die ze op Schrift stelde. Hun 

toepassing is zeer herkenbaar terug te vinden in de Tenach en in 

de uitleg van de Tenach door Jesjoea en de schrijvers van het NT. 

 

De auteur DISTANTIEERT ZICH echter UITDRUKKELIJK van alle latere 

uitbreidingen en interpretaties, die ten behoeve van de uitleg van 

de Talmoed en andere Joodse geschriften, onder dezelfde naam 

‘ParDeS’,  aan de Joodse hermeneutiek zijn toegevoegd. De 

auteur erkend uitdrukkelijk ALLEEN HET GEZAG VAN DE 

SCHRIFTELIJKE OPENBARING, zoals gegeven in de TeNaCH en het 

NT.  

 

 

 

 

 

 

 

 


