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[dia 1] 

In Sion geboren 
 
Waar bent u geboren? En jij? 
Ik ben in ……………. geboren. En wanneer ik er ben, zo af en toe, denk ik: dit is 
míjn stad. Ik wil het niet overdrijven, want ik ben een nuchter mens. Maar ik heb 
toch een bepaalde band met …………….. En dat zal altijd zo blijven. 
Het is alleen wel jammer dat ………………, voor zover ik weet, geen eigen lied 
heeft, een lied waarin de stad bezongen wordt. Wat dat betreft kun je beter in 
Amsterdam of Den Haag geboren zijn. Hoeveel liederen zijn er wel niet over die 
steden gemaakt? De mensen die daar geboren zijn, zingen ze uit volle borst mee 
– ook al wonen ze al tientallen jaren ergens anders. 
 
Waar ben je geboren, als christen? 
Wie in Jezus Christus gelooft, mag zeggen dat hij in Sion geboren is. 
Sion? Ja, zo zegt Psalm 87 dat. Het is een lied over Sion. Wanneer je christen 
bent, is het een lied over jouw geboorteplaats. Zing daarom van harte mee! 
 
Sion 
Psalm 87 is een lied over Jeruzalem. Het is een blij lied, een feestelijke psalm: de 
stad wordt echt bezóngen. 
Wanneer wij zingen over steden (zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam) is dat 
vanwege de gebouwen, de pleinen en straten of het doen en laten van de mensen 
in de stad. Ongetwijfeld was Jeruzalem in de tijd dat Psalm 87 geschreven werd 
(ook) een mooie stad en viel er veel over de inwoners te zeggen. Maar dat is niet 
de reden dat er gezongen wordt. 
Lees het begin van de psalm maar [dia 2]: ‘Boven alle steden van Jakob / heeft 
de HEER de poorten van Sion lief, / zijn vesting op de heilige bergen. / Van u 
wordt met lof gesproken, / stad van God’ (vers 1b-3). 
 
God heeft Jeruzalem lief boven alle steden van Jakob. Maar waarom is dat? 
Waarom houdt God meer van Jeruzalem dan van de andere steden in het land? 
Het antwoord is: God had déze stad uitgekozen om er te wonen. Hij had ervoor 
gezorgd dat koning David de ark erheen bracht, die symbool stond voor de aan-
wezigheid van God. Dat Salomo er later de tempel bouwde, was ook omdat God 
dat zo wilde. 
In Jeruzalem ‘woonde’ God dus. Hij had díe stad uitgekozen, en niet een andere 
stad in Israël. En daarmee werden de bergen waarop de stad gebouwd was ‘heili-
ge’ bergen, door God uitgekozen om zijn stad te dragen. 
 
Jeruzalem is dus zo bijzonder omdat ze ‘stad van God’ is. Er is dan ook veel 
goeds over haar te zeggen: ‘Van u wordt met lof gesproken.’ 
Maar het gaat dus niet om Jeruzalem als stad. De ‘naam’ Jeruzalem komt in de 
psalm niet eens voor. Het gaat steeds over ‘Sion’. En daarmee wordt Jeruzalem 
aangewezen als de plaats waar de hemel de aarde raakt. Want daar, in de tempel, 
woont God. En de mensen brengen Hem offers. Dat is Sion: de plek van verzoe-
ning tussen God en mensen. 
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‘Sion’ staat hier dus niet alleen voor de stad Jeruzalem of voor haar inwoners – 
of, nog breder, het Joodse volk. Dat klinkt er wel in mee. Maar het bijzondere, 
het unieke van Sion ligt in het feit dat God haar verkozen heeft om zijn heil naar 
de aarde te brengen. Om díe reden heeft de HEER Sion lief. En dáárom wordt dit 
lied gezongen. 
 
Volken 
Wat het lied vervolgens zo mooi maakt is dat verder gekeken wordt dan alleen 
Jeruzalem en het Joodse volk. Er worden in de psalm allerlei ándere volken ge-
noemd. En die worden niet tegenóver Sion gezet, maar ermee verbonden! 
 
Het is niet iets wat de dichter zelf bedacht heeft. Nee, Gód zegt het. Hij is in vers 
4 aan het woord. ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen, / Filistea, Tyrus en 
Nubië / zijn alle hier geboren.’ God trekt de cirkel wijd; Hij ontfermt zich over 
veel meer mensen dan alleen de Joden. 
Het is niet nieuw; Psalm 87 sluit wat dat betreft aan bij wat je op meer plaatsen 
in het Oude Testament  tegenkomt. Ik denk aan de belofte die Abram kreeg, toen 
hij door God geroepen werd omdat God een groot plan met hem had: ‘Door jou 
zullen alle volken op aarde gezegend worden’ (Genesis 12, 3b (de alternatieve 
vertaling)). 
 
Dat er andere volken genoemd worden in de psalm is dus niet uniek. Maar kijk 
eens om welke volken het gaat. 
Het eerste volk is Rahab. ‘Rahab’ is een bijnaam voor Egypte: het betekent 
‘monster’ (zie bijvoorbeeld Jesaja 30, 7). En een monster was het: het wilde Is-
raël verslinden! Egypte hield de Israëlieten gevangen in slavernij, in de vier eeu-
wen tussen Jozef en Mozes. 
Dan komt Babel, ook een geduchte vijand van Israël. Babel was het die het land 
(het Tweestammenrijk) veroverde, Jeruzalem verwoestte en de inwoners in bal-
lingschap deed gaan. 
Bij ‘Filistea’ moeten we denken aan de Filistijnen, het volk dat Israël eeuwenlang 
met ijzeren vuist heeft onderdrukt, vanaf de intocht tot ver in de tijd van David 
en Salomo. 
Tyrus is het land van Izebel. Als vrouw van koning Achab bracht ze de Baäl-
dienst mee naar Israël. En wat heeft het onder de Israëlieten een hoop ellende 
gebracht! 
Ten slotte wordt Nubië genoemd. Het is niet duidelijk waar we aan moeten den-
ken bij dit volk. Het zou Midjan kunnen zijn, ook een vijand van Israël. Maar het 
is ook mogelijk dat het om Ethiopië gaat. De vorige vertaling koos hiervoor; en 
wanneer we Psalm 87 zingen hebben we het ook over ‘Moren’. Maar wat de rela-
tie is tussen Ethiopië en Israël is niet helder. Het lijkt me daarom waarschijnlijk 
dat we aan Midjan moeten denken. 
 
Rahab, Babel, Filistea, Tyrus en Nubië: vijf vijandige volken. Maar wat zegt God 
over hen? Hij noemt hen ‘mijn getrouwen’. Dat is niet niks! 
Want dat betekent niets minder dan dat ze de HEER kennen en Hem van harte 
liefhebben. Die volken zijn van vijanden veranderd in vrienden; ze gaan vertrou-
welijk met de HEER om. Wat is er gebeurd? 
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Psalm 87 laat zien dat de redding die God geeft niet alleen voor de Joden is. Ook 
voor anderen is er verzoening en vrede. Het heil van God, gelokaliseerd in Sion, 
is voor de hele wereld. 
Kijk nog eens naar de volken die genoemd worden: Tyrus lag ten noorden van 
Israël, Babel in het oosten, Egypte in het zuiden en Filistea in het westen. Je mag 
zeggen dat ze symbool staan voor de hele wereld. Gods liefde is niet alleen voor 
de Joden, maar voor iedereen! 
 
En dat maakt dat Sion nog meer glans krijgt. Het lied over haar was al prachtig, 
maar het wordt steeds mooier! 
 
Geloof 
Want ook wij komen in beeld. 
In Jeruzalem woonde God; in de tempel werden Hem offers gebracht. Er is ver-
zoening tussen God en mensen, niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. In 
Sion wordt iederéén gezegend. 
Wij ook. Wanneer wij deze psalm zingen, zingen we ook over onszelf. 
 
Ik weet nog dat we deze psalm vroeger wel op zendingsavonden zongen. Er wer-
den dia’s vertoond van het zendingswerk op Irian Jaya en we hoorden hoe Pa-
poea’s tot geloof kwamen. Het ‘Sion’ van Psalm 87 was dan natuurlijk onze 
kerk. Als gevolg van de zending kwamen daar de heidenen bij, in dit geval de 
Papoea’s. Zij hoorden in het rijtje van de Filistijnen, Tyriërs en Moren. 
Maar zo is het dus niet. Ja, de Papoea’s staan op één lijn met de Filistijnen en 
Egyptenaren. Maar wij ook! Wij, Nederlanders, zijn er ook later bij gekomen. 
God is niet met ons begonnen, maar met Israël! Het is door genade dat wij erbij 
zijn gaan horen. 
 
Ja, door genade. En in de weg van geloof in Jezus Christus. God is het die dat 
geloof geeft. En zo verbindt Hij aan Sion, aan zichzelf. 
Een christen, ook een christen in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), moet 
goed beseffen dat hij eerst vijandig stond tegenover God. Hij was een heiden, die 
niets van God wilde weten. We zijn als vijanden met God verzoend, dankzij Je-
zus, zoals Paulus schrijft in Romeinen 5 (vers 10). Het is puur genade dat God 
ons erbij getrokken heeft! 
Hier draait alles om Jezus, om wat Hij gedaan heeft. 
Jezus kwam naar de aarde. Hij werd geboren onder de Joden – het volk, door 
God uitgekozen. Hij bracht het offer van zijn leven op Golgota, bij Jeruzalem – 
de stad, door God aangewezen. Maar Jezus’ dood en opstanding uit de dood be-
tekenen niet alleen iets voor Israël. Het is evangelie voor iedereen. Na Pinksteren 
wordt het over heel de wereld verkondigd. En wie in geloof op dat evangelie rea-
geert, wordt gered. Hij wordt aan Christus verbonden en dus aan Sion. 
 
Dus, wat gebeurt er? Het grote onderscheid tussen Israël en de volken valt weg. 
Er is redding voor iedereen die gelooft in Jezus Christus. 
Paulus schrijft daarover in Efeziërs 2 [dia 3]. ‘U was destijds niet verbonden met 
Christus (…). U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent 
u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 
Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft ge-
maakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken’ (vers 12-14). 
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Dit is zo’n wonder! 
We vinden het vaak maar heel gewoon dat het evangelie ook voor ons is. Als er 
al verwondering is, is dat wanneer Papoea’s tot geloof komen. Maar besef goed: 
ook wij waren hoogmoedige Egyptenaren, onbesneden Filistijnen en noem maar 
op. We leefden zonder God; we kenden Hem niet eens. Maar wij zijn in beeld 
gekomen. Ook wij zijn nu Gods getrouwen. 
Ook wij komen in die eeuwenoude psalm voor. Zing je al mee? 
 
Samen 
Maar hoe is dan nú de verhouding tussen Joden en heidenen, tussen het Joodse 
volk en wij? 
Wij hebben daar behoorlijk mee geworsteld, als kerken. De vervangingstheologie 
heeft zijn duizenden verslagen. Het zit velen van ons nog tussen de oren. Het idee 
is dan dat de christelijke kerk de plaats van het Joodse volk heeft ingenomen. 
 
Maar zo is het niet. Het beeld dat Paulus in Romeinen 11 gebruikt maakt veel 
duidelijk [dia 4]: ‘En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afge-
broken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent 
geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet bo-
ven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wor-
tel draagt, maar de wortel u’ (vers 17-18). 
Laten we het Joodse volk niet op afstand houden. En al helemaal niet zeggen dat 
het er niet meer toe doet, omdat wij de plaats van de Joden hebben ingenomen. 
Dan zouden we aan onze roots voorbijgaan. Want Sion is de wortel die ons 
draagt. 
 
En dat is dus ook al te vinden in Psalm 87: God heeft voor die andere volken niet 
een nieuwe stad uitgekozen, in plaats van Jeruzalem. Nee, Hij schrijft de volken 
in in het geboorteregister van Sion. Hij zegt, ook van ons: ‘Dit volk is hier gebo-
ren’ (vers 6). 
Wij zijn dus ook in Sion geboren. En daarmee zijn wij een broer van de Joden 
geworden. Het Joodse volk is als eerste geboren in Sion; daarom is het onze oud-
ste broer. Zo mag je dat zeggen. De Joden en wij: samen zijn we in Sion geboren. 
 
Wij komen dus niet in plaats van de Joden. Nee, het is veelmeer: wij samen met 
hen. 
Ken je Yachad [dia 5]? Het is een organisatie binnen de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) die zich inzet voor de ondersteuning van de evangelieverkondiging 
onder het Joodse volk. Daarbij wordt in twee richtingen gekeken. Er worden con-
tacten onderhouden met Christusbelijdende Joden en gemeentes in Israël. Ook 
worden enkele lokale evangelisatieprojecten in dat land gefinancierd. Tegelijk 
wordt geprobeerd in de Gereformeerde Kerken de liefde voor het Joodse volk 
levend te houden en te stimuleren. 
Deze organisatie heet Yachad. Een veelzeggende naam, waarmee de verbonden-
heid met het Joodse volk wordt uitgedrukt. Want yachad is het hebreeuwse 
woord voor ‘samen’! 
 
Laten we ons samen met het Joodse volk verheugen in God, in de redding die Hij 
biedt. Laten we samen dansend zingen: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u’ [dia 6]. 
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Daarmee sluit Psalm 87 af. De volken, door God ingeschreven in Sion, zijn vol 
vreugde. Ze hebben de bron van leven gevonden, het geluk, het heil. Hoor hoe ze 
staan te dansen en te zingen: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’ 
Wie is die ‘u’? Dat is God natuurlijk. En Jezus. Ja, maar het heil van God kwam 
naar ons toe vanuit Sion. Het was Jeruzalem, het was het Joodse volk waar de 
hemel de aarde raakte. Daar is het begonnen, daar is de bron. Laten we dat nooit 
vergeten! 
 
Slot 
En daarom: zing maar mee, dit lied op Sion, op Jeruzalem. Want of je nu Rotter-
dammer bent of Buitenposter, wanneer je gelooft in Jezus Christus mag je zeg-
gen: ‘Ik ben in Sion geboren. Psalm 87 is míjn lied!’ 
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