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Achtergrond

• 3 x per jaar naar Jeruzalem tijdens de drie grote
feesten voor de Joden

• Voorbeelden in het Nieuwe Testament

• Opgaande lijn van persoonlijke ellende tot  
aanbidding met elkaar
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Indeling 5 groepjes van 3 
psalmen

1. Vertrekken(Klacht)

2. Onderweg zijn(Vertrouwen)

3. Aankomen (Lof)
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120 Een pelgrimslied

1 Ik riep tot de HEERE in mijn benauwdheid, en Hij 
verhoorde mij. 2 HEERE, red mijn ziel van de valse 
lippen, van de tong vol bedrog. 3 Wat zal de tong vol 
bedrog u geven? Wat zal die aan u toevoegen? 4 
Scherpe pijlen van een machtig man, en gloeiende 
houtskool van bremstruiken daarbij. 5 Wee mij, dat ik 
als vreemdeling in Mesech verblijf, dat ik woon in de 
tenten van Kedar. 6 Mijn ziel heeft (te) lang gewoond 
bij hen die de vrede haten. 7 Ik ben vreedzaam, 
maar als ik spreek, voeren zij oorlog
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120 Een pelgrimslied

1 Roep ik in mijn nood tot de HEER,
Hij geeft mij antwoord.
2 Bevrijd mijn ziel, HEER,
van lippen die liegen,
van de tong die bedriegt.
3 Wat zal je straf zijn,
bedrieglijke tong,
en wat je straf nog verzwaren?
4 Pijlen, gescherpt voor de strijd,
en dan gloeiende houtskool van brem!
5 Ach, dat ik moet wonen in Mesech,
ver van huis bij de tenten van Kedar.
6 Te lang al woont mijn ziel
bij mensen die vrede haten.
7 Spreek ik woorden van vrede,
zij willen oorlog.

7



121 Een pelgrimslied

1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp
komen zal.  2 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde 
gemaakt heeft. 3 Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw 
Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Zie, de Bewaarder van Israël 
zal niet sluimeren of slapen. 5 De HEERE is uw Bewaarder, de 
HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 6 De zon zal u 
overdag niet steken, de maan niet in de nacht. 7 De HEERE zal 
u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 8 De 
HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot 
in eeuwigheid.
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121 Een pelgrimslied

1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt 
heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je 
wachter.
4 Nee, Hij sluimert niet,  Hij slaapt niet, de wachter van Israël. 
5 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je 
rechterhand:

6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet 
schaden.

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
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122 Een pelgrimslied van David

1 Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het 
huis van de HEERE gaan! 2 Onze voeten staan binnen uw poorten, 
Jeruzalem! 3 Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht 
samengevoegd is. 4 Daarheen trekken de stammen op, de stammen 
van de HEERE, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de 
Naam van de HEERE te loven. 5 Want daar staan de zetels van het 
recht, de zetels van het huis van David. 6 Bid om vrede voor 
Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. 7 Laat 
vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. 8 Omwille van 
mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! 9 
Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor 
u zoeken. 
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122 Een pelgrimslied van David

Verheugd was ik toen men mij zei: ‘Wij gaan naar het huis van 
de HEER.’ 
2 En nu staan onze voeten binnen je poorten, Jeruzalem. 
3 Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. 
4 Daar trekken de stammen naartoe, de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de HEER.  
5 Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. 
6 Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je 
houden,  
7 dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’ 
8 Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 
9 Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het goede.
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134 Een pelgrimslied

1 Kom loof de HEERE,

alle dienaren van de HEERE,

u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat.

2 Hef uw handen op naar het heiligdom

en loof de HEERE.

3 De HEERE zegene u uit Sion,

Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.
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134 Een pelgrimslied

1 Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. 
2 Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.
3 Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
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Conclusies

1) Wordt je gelasterd. Breng het bij God. 
2) Voor je levensreis. Vertrouw op God je maker. Hij is je helper 

en bewaarder
3) Zoek gezelschap loof God en zoek het goede voor het volk van 

God 
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