
 
 

 

BEGINZIN 

Zie je al die mensen lopen? Vaders en moeders, jongens en meisjes; hele gezinnen zijn op reis.  

 

VERTELSCHETS  

In grote groepen reizen de mensen samen. Van het ene dorp naar het andere dorp. Als zo’n groep door 

een volgend dorp komt, sluiten zich weer nieuwe mensen aan. Zo komen van alle kanten groepen 

mensen aan.  

 

Waar gaan ze allemaal naar toe? Het lijkt erop dat ze hetzelfde doel hebben. Vanuit alle hoeken van 

het land Israël komen ze naar Jeruzalem.  

Jeruzalem, dat is de hoofdstad van het land. Jeruzalem, daar staat de tempel. Jeruzalem, dat is de 

plaats waar de Heere God woont.  

 

Wat gaan al die mensen dan in Jeruzalem doen? Ze gaan daar feest vieren. Drie keer per jaar komen 

de Israëlieten vanuit het hele land naar Jeruzalem om feest te vieren.  

Ze komen naar Jeruzalem met het Pascha. Dan gedenken ze de uittocht uit Egypte. Dat de Heere hen 

zo wonderlijk gered en uitgeleid heeft.  

Ze komen naar Jeruzalem met het Pinksterfeest, het wekenfeest. Dan denken ze terug aan de 

wetgeving op de Sinaï.  

Ze komen naar Jeruzalem met het Oogstfeest. Dan brengen ze de eerstelingen van hun oogst mee om 

aan de Heere te geven en Hem daarvoor te danken.  

 

Drie keer per jaar op reis naar Jeruzalem om feest te vieren. Een feest van de Heere. Een feest in het 

huis van de Heere.  

Ook wij komen naar Gods huis. Op feestdagen. Maar ook elke zondag. Vind je dat een feest? Vind je 

het fijn om in Gods huis te komen?  

Deze mensen vinden het fijn om naar Jeruzalem te gaan. Hoor maar… 

 

Daar begint een vader te zingen. Een ander valt in. En even later zingen ze met z’n allen.  

Hoor jij wat ze zingen? Het zijn psalmen. Het zijn de liederen Hamaäloth, de pelgrimsliederen. Dat zijn 

de psalmen 120 tot en met 134. Die psalmen worden speciaal gezongen tijdens de reis naar Jeruzalem.  

 

Luister eens, ze zingen:  

 ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  

 daar komt mijn hulp vandaan.’  (Psalm 121:1) 

En als je kijkt waar al die mensen lopen, dan zie je inderdaad bergen. Ze slaan hun ogen op naar de 

bergen. Ze kijken eigenlijk nog hoger. Boven die bergen, daar in de hemel, daar is de Heere.  

 

Luister eens, ze zingen:  

 ‘Mijn hulp komt van de HEERE,  

 Hij heeft hemel en aarde gemaakt.’ (Psalm 121:2)  



 
 

Groter nog dan de bergen is de Heere. Hij is de Schepper van de hemel en van de aarde.  

Zo zijn de mensen op weg naar het huis van de Heere en zingen ze over de Heere en voor Hem.  

 

Luister eens, ze zingen:  

 ‘Wees ons genadig, HEERE.’  (Psalm 123:3)  

Ze zingen ervan dat ze de Heere nodig hebben. Ze zijn op weg naar de tempel. Daar worden de dieren 

geslacht voor hun zonden. De offers laten het zien: bij de Heere is vergeving en genade. En al zingend 

vragen ze de Heere om hen genadig te zijn.  

Ook jij hebt zonden gedaan. Ook jij mag al zingend aan de Heere vragen om Zijn genade en vergeving. 

Dat wil Hij schenken, om Jezus’ wil! Want de Heere Jezus is gestorven als het Lam van God. Door Zijn 

offer kun jij genade ontvangen.  

 

Inmiddels komt Jeruzalem steeds dichterbij. Ze klimmen de laatste berg op, de berg Sion. Op naar 

Jeruzalem, op naar de tempel.  

Luister eens, ze zingen:  

 ‘Wie op de HEERE vertrouwen,  

 zijn als de berg Sion.’ (Psalm 125:1) 

Ze zien de berg Sion, ze lopen er misschien wel op en nu zingen ze er ook over. Als je op de Heere 

vertrouwt, als je in Hem gelooft, dan lijk je op de berg Sion. Wat is er dan met die berg?  

 

Luister eens, ze zingen:  

 ‘De berg Sion wankelt niet,  

 maar blijft tot in eeuwigheid.’ (Psalm 125:1) 

De berg Sion staat vast. De berg Sion wankelt niet. Een berg is stevig, die duw je niet zomaar omver. 

Zo is het ook als je op de Heere vertrouwt. Dan sta je stevig. Weet je waarom?  

 

Luister eens, ze zingen: 

 ‘Rondom Jeruzalem zijn bergen,  

 zo is de HEERE rondom Zijn volk,  

 van nu aan tot in eeuwigheid.’  (Psalm 125:2) 

De mensen kijken nog eens om zich heen. Allemaal bergen zijn er rondom Jeruzalem. Zo is de Heere 

nu ook. Hij is rondom Zijn volk. Hij is om Zijn kinderen heen. Als je in Hem gelooft, dan ben je veilig. 

Dan sta je vast. Dan zorgt de Heere voor je. Niet alleen vandaag, maar tot in eeuwigheid.  

 

Zo zingen de mensen verder. Zo reizen de mensen verder. Op weg naar Jeruzalem, op weg naar de 

tempel, het huis van God. Ze zingen over de Heere. Over Wie Hij is: Schepper van hemel en aarde. 

Over wat Hij doet: Hij zorgt voor Zijn volk.  

 

SLOTZIN  

Vertrouw jij op de Heere? Geloof je in Hem? Bij Hem ben je veilig. Zonder Hem loop je groot gevaar…!  

Maar als je op Hem vertrouwt, dan is Hij om je heen, net zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn! 


