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Mijn inleiding voor vanavond sluit aan bij de vragen die in het beleidsplan gesteld 

worden nl. waarom zingen wij de psalmen en de enige gezangen in onze ere-

diensten, hoe is dat zo ontstaan en hoe is binnen de kring van de Geref. Bond  hier 

verder over nagedacht en breder: binnen de gereformeerde gezindte. 

 

De psalmen, het liedboek van Israël, hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in 

de liturgie en in het geestelijk leven.   Ik trek eerst enkele grove lijnen, hoe men 

tegen de psalmen door de eeuwen heen heeft aangekeken en daarna kijken we 

specifiek hoe binnen de kring van de Geref. Bond tegen het zingen van psalmen 

en gezangen is aangekeken. Als uitgangspunt neem ik de brochure Zingen naar 

de Schriften, dat in het jaar 2000 als uitgave van het hoofdbestuur van de Ger. 

Bond verscheen.  

  

In de Vroege Kerk bepaalde de synode van Laodicea (360): Men moet niet 

reciteren eigen psalmen in de kerk noch niet-canonieke boeken lezen.   Dit hield 

derhalve in een verbod op het zingen van vrije liederen als reactie op de vele 

sektarische, met name gnostische liederen, die werden gezongen. Men was 

bevreesd dat door middel van eigen vrije liederen ketterijen konden worden bin-

nengezongen.     In de Middeleeuwen hadden psalmen een ereplaats, denk aan de 

kloosters, waar het hele psalmboek in een week werd doorgezongen.     In de tijd 

van de Reformatie wordt het belang van de psalmen opnieuw onderstreept, al zien 

we wel verschillen. Luther is erg voor de psalmen maar laat de gemeente psal-

men en gezangen zingen.   Zwingli laat in de eredienst helemaal niet meer zingen. 

Calvijn laat wel zingen, maar kijkt vooral naar: welke liederen staan er in de Bijbel 

zelf en heeft een sterke voorkeur voor de psalmen.      Letterlijk zegt hij: ‘ Het is 

waar, wat de heilige Augustinus zegt, dat niemand kan zingen, wat Gode waardig 

is, dan wanneer hij het van Godzelf ontvangen heeft. Daarom zullen wij geen 

betere noch geschiktere liederen vinden om te zingen dan de psalmen van David 

welke de Heilige Geest hem ook heeft gedicteerd’.   Calvijn heeft zeer geijverd 

voor de gemeentezang. Dat was een nieuw fenomeen in die dagen omdat in Rome 

de koorzang was ingeburgerd.    Calvijn heeft zelf enkele psalmen berijmd, maar 

heeft dat al gauw overgelaten aan mensen, die het volgens hem beter konden, 

zoals Marot en Beza. De psalmen werden getoonzet door componisten als Louis 

Bourgeois en Maitre Pierre.     De melodieën, zo blijkt uit later onderzoek zijn niet 

afkomstig van straatdeuntjes en volksliedjes, maar hebben grotendeels hun 

oorsprong in het Gregoriaans. Ook hebben sommigen joodse synogogale klanken 

ontdekt.    De melodieën zijn muzikaal gezien van goede kwaliteit. De psalmen 

werden in zijn geheel gezongen. Ook in de Nederlanden werden psalmen berijmd.    

De berijming van Datheen, in grote haast gemaakt, verscheen in 1566. De be-

rijming die daarna volgde kwam van Marnix van St. Aldegonde, de mogelijke 

schrijver van het Wilhelmus.      Een berijming die fraaier is dan die van Datheen, 



maar nergens is gezongen. Er werd a capella gezongen, want het orgel werd niet 

gebruikt.   Calvijn was niet zo voor het orgel in de eredienst, hij vond dat het orgel 

behoorde tot de ceremoniele schaduwendienst van het OT.    De schoolkinderen 

zongen in de kerk een psalmvers voor vanwege het ontbreken van een orgel. Op 

den duur werd het orgel weer in de eredienst gebruikt.      Calvijn had een sterke 

voorkeur voor de psalmen.   In de bundel die onder verantwoordelijkheid van 

Calvijn uitkwam komen we ook de lofzang van Simeon en de berijmingen van de 

geloofsbelijdenis en de wet tegen.   Calvijn spreekt met veel voorliefde over de 

psalmen, omdat zij in de Schrift staan. En geinspireerd zijn door de Geest. Voor 

Calvijn is het uitgangspunt: laat alles uit de Schrift opkomen. Niet alleen de 

prediking maar ook de liturgie. In een gereformeerde eredienst is alles vooral 

Schriftgebonden.   Al snel kwam de vraag of de psalmen aangevuld konden 

worden met gezangen. Er liggen besluiten van 1574, 1578, 1581 en 1586 die 

bepalen dat in de godsdienst-oefeningen behalve de psalmen van David niets 

gezongen dient te worden dan wat uit Gods Woord in berijmingen is opgesteld. 

Op de synode van Dordrecht is officieel het besluit gevallen om zich alleen te 

houden aan de 150 psalmen, de berijming van de Tien Geboden, het Onze Vader, 

de 12 artikelen, de lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon en het lied: o God 

Die onze Vader zijt van Jan Utenhove.      In sommige oude drukken vinden we 

ook nog Ps.151: "Een eigen geschrift Davids". Waar het precies vandaan komt, is 

onbekend.       Men zong aanvankelijk uit de berijming van Datheen.    De kritiek 

op de bundel van Datheen werd in de 18e eeuw luider. In tal van kerkgebouwen 

was geen orgel. De zang werd begeleid door een voorzanger. Er werd slecht 

gezongen.     Men besluit een nieuwe berijming te maken en dat is de 

Staatsberijming geworden van 1773. Uit deze berijming zingen we nog steeds.       

Voor ons is dit de 'oude' berijming, omdat sinds die tijd weer nieuwe berijmingen 

gemaakt zijn, zoals de nieuwe berijming van 1967. Later opgenomen in het 

Liedboek voor de Kerken van 1973.  De eerste gezangenbundel komt in 1806 uit. 

Ofschoon de bundel van 1773 ook de geest van die tijd weerspiegelt, zoals het 

gebruik van de woorden 'deugd' en 'Opperwezen', nog duidelijker spreekt de geest 

der deugdzaamheid in de gezangenbundel van 1806. Dat roept verzet op in de 

meer behoudende kringen.   Toen men het zingen van een gezang dan ook 

verplicht ging stellen is de zoge-naamde 'gezangen-kwestie' ontstaan.      Als in  

1834 de Afscheiding om zich heen grijpt, wijzen de afgescheidenen 

ondubbelzinnig de gezangen af en beroept men zich op de Dordtse kerkorde en 

wel op artikel 69 van deze kerkorde, waar staat dat alleen psalmen worden 

gezongen. Men ziet de gezangen als remonstrantse insluipsels die de vrije genade 

Gods verduisteren. Het wel of niet laten zingen van gezangen wordt op den duur 

het teken van rechtzinnigheid. In afgescheiden kringen hield men zich daarom 

grotendeels aan de bepalingen van Dordt.    Abraham Kuyper de voorman van de 

gereformeerden van toen, sluit zich daar bij aan (‘Gods volk zingt geen 

gezangen!’) en heeft in zijn boek 'Onze Eeredienst" op de volgende wijze het 

zingen van uitsluitend de psalmen verdedigd: 



1. De Heilige Schrift bevat geen afzonderlijke bundel gebeden, wel een 

afzonderlijke bundel psalmen. 

2. De Psalmen gaan in diepte van geestelijke gang alles te boven, wat zich 

daarna als kerklied heeft aangediend. 

3. Het vrije kerklied heeft de neiging om de Psalmen eerst terug te dringen, dan 

opzij te zetten. 

4. In de Psalmen weerklinkt de blijvende, eeuwige grondtoon van het vroom 

gemoed. Alle kerklied heeft meest een tijdelijk karakter gedragen. 

5. Het vrije kerklied leidde tot koorzang, waardoor de gemeente uiteindelijk 

ging zwijgen. 

6. In de strijd tussen lied en Psalm hebben de onverschilligen in de gemeente allen 

tegen de Psalmen en vóór het lied partij getrokken, terwijl de vromen steeds meer 

vóór de Psalmen tegen het vrije lied kozen.    Aldus Abraham Kuyper.     

 

De ontwikkeling in de Gereformeerde Kerken toont aan dat men zich weinig 

gelegen heeft laten liggen aan zijn woorden, want al snel kwam het pleidooi voor 

gezangen. In de Nederlandse Hervormde Kerk werden al langer naast de psalmen 

liederen gezongen behalve in gemeenten van gereformeerde signatuur.    Omdat 

in de afgescheiden kerken uitsluitend psalmen gezongen werden, is dit uiteindelijk 

een kenmerk geworden van de gereformeerde beweging: houdt de psalmen in ere! 

 

      

Hoe heeft men binnen de kring van de Gereformeerde Bond gereageerd op allerlei 

liturgische ontwikkelingen?  Als uitgangspunt neem ik daarvoor de brochure 

Zingen naar de Schriften uit 2000.  In het voorwoord wordt gesteld dat de li-

turgische kwestie altijd een gevoelig punt is geweest. Kleine wijzigingen in de li-

turgie worden vaak ervaren als het begin van een verdergaande en neergaande 

ontwikkeling. Anderzijds worden soms ook beslissingen tot vernieuwing van de 

liturgie genomen, waarvan men zich mag afvragen of daaraan een verantwoorde 

bezinning ten grondslag ligt.     Het geschrift Zingen naar de Schriften wil de 

bezinning op dit punt dienen.     Voordat men ingaat op de litugische ontwikkeling 

wordt eerst iets anders aan de orde gesteld, namelijk dat de Gereformeerde Bond 

in zijn beleid de prioriteit legt bij de prediking. Het gaat de Bond om een prediking 

binnen de kerk overeenkomstig Schrift en belijdenis, de prediking van zonde en 

genade, waarin de Persoon en het werk van Christus centraal staat.     Dat ziet de 

Bond als zijn belangrijkste missie: aandacht vragen en stimuleren van de pre-

diking volgens Schrift en belijdenis.   De vragen rondom liturgie blijven daaraan 

ondergeschikt al zijn ze er wel ten nauwste mee verweven.        Vragen van  

liturgische aarde kunnen dus niet geisoleerd aan de orde komen maar hebben 

onmiskenbaar raakvlakken met hoe er gepreekt wordt.     Gereformeerde prediking 

is ontvouwing van het heil in Christus, de prediking van wet en evangelie, de 

rechtvaardiging van de goddeloze en de heiliging van de zondaar.  Het gaat om 

het belofte-woord van God en het toegezegde heil in Christus, in tweede instantie 



gaat het over ons geloof en hoe wij ons geloof verwoorden.      De wisselwerking 

tussen prediking en lied is een gegeven.        Verandering in liturgie roept daarom 

de vraag op: verandert daardoor de prediking? Of… is de prediking veranderd, 

waardoor er behoefte is aan een andere liturgie?    Deze vraag speelt dus op de 

achtergrond mee.          Hoe heeft de Gererformeerde Bond gereageerd op de 

liturgische ontwikkelingen? Van oudsher hield men zich in Ger. Bondskringen  -

wat de liturgie betreft- aan Art. 69 van de Dordtse kerkorde.     Prof.dr. J. Severijn, 

voorzitter van de Bond in de dertiger jaren, heeft in zijn geschrift ‘De 

gezangenkwestie’ destijds de toon gezet.   Severijn zegt dat men van de goddelijke 

inspiratie van het vrije lied nooit zeker is. Als zodanig kan het vrij lied kwaad 

stichten in de gemeente en allerlei dwaling oproepen en bevorderen in de kerk. 

‘Vaak is er een verband geweest tussen het invoeren van gezangen in de gemeente 

en een meer verslappende geest van het calvinisme’, zo schrijft hij. Als de 

Gereformeerde Kerken van Abraham Kuyper in 1933 besluiten de ‘Enige 

Gezangen’ achter de psalmen uit te breiden, schrijft prof. Severijn in het 

Gereformeerd Weekblad: Op zichzelve genomen kan men moeilijk ontkennen, dat 

het vrije lied een plaats in de dienst des Woords zou kunnen innemen. De 

bezwaren echter, die daartegen moeten rijzen, zijn van zulke aard, dat men te 

allen tijde grote voorzichtigheid met het toelaten van gezangen zal hebben te 

betrachten.      De vraag is of men met het vrije lied niet een andere geestelijke 

lading in de gemeenten binnenbrengt. Dus de vraag omtrent geloofsbeleving en 

prediking, blijft dat hetzelfde?       Gaan we niet missen de diepte van de psalmen, 

waarin klacht en jubel, schuld en vrijspraak, oordeel en genade, kermen en 

roemen, elkaar afwisselen?    Hervormd-gereformeerden hebben de jaren door 

telkens opnieuw rekenschap gegeven van de bezwaren tegen het vrije lied, 

waarmee men al te gemakkelijk onbijbelse gedachten, ketterijen zelfs of allerei 

subjecieve gevoelens zou kunnen inzingen in de gemeente.     De Ger. Bond gaf 

enkele brochures uit over de liturgie 1974, 1986 en 1994. In de brochure van 1994 

wordt uitvoerig op de kwestie van de gezangen ingegaan.    De conclusie is dat 

binnen de kerken van gereformeerde confessie er een algemene voorkeur is voor 

het gebruik van de psalmen. Het gaat om het lied dat direct uit de Schrift geput is. 

De brochure van het jaar 2000 geeft aan dat zich in de loop van de jaren 

veranderingen hebben voorgedaan: er zijn gemeenten die opgeschoven zijn van 

‘bonds’ naar ‘confessioneel’, waar de gezangenkwestie nooit  heeft gespeeld.    

Daar zijn ook de actuele invloeden van buiten, zo zegt de brochure: het eigene 

van de hervormd-gereformeerde identiteit staat onder druk van externe ontwik-

kelingen.     De brochure noemt als voorbeeld de invloed van de EO, massale 

jongerendagen, mannendagen en vrouwensamenkomstenm waar het vrije lied aan 

de orde van de dag is.        Vroeger werd in de breedte van de Gereformeerde 

Gezindte uit de bundel van ‘Johannes de Heer’ bij het orgel gezongen. Maar 

bovenal is de invloed van de evangelische stroming niet te onderschatten.  

Liederen uit evangelische kringen leggen vooral vooral op Jezus, waarbij Jezus 

met name als Voorbeeld en Vriend wordt gezien.     De verzoening door het bloed 



van Christus vinden we met name in de bundel van Johannes de Heer, maar 

minder in allerlei opwekkingsliederen, waar het accent gelegd wordt op de opstan-

ding van Jezus en de kracht van de Heilige Geest.         In de brochure Zingen naar 

de Schriften wordt zoals te verwachten is een warm pleidooi gevoerd voor het 

zingen van de psalmen.    In de psalmen gaat het om het meeste klassieke lied van 

de kerk der eeuwen. De psalmen blijven voorrang behouden. Ook al ziet men in 

de brochure wel de ruimte voor bijbelliederen. De stap naar het vrije lied vindt 

men vooralsnog te ver gaan.      De melodieën van gezangen en opwek-

kingsliederen zijn geliefd. Het is ook  niet verkeerd om een mooie en bekende 

melodie op het orgel te spelen als voor- en naspel. Daarbij denken we met name 

aan de klassieke liederen uit de Lutherse traditie, de stijl van de barok.        Het  

spelen van bekende melodieën van liederen en het citeren van een lied in de preek 

is niet verkeerd, maar betekent niet dat we dan ze ook om die reden moeten gaan 

zingen in officiële erediensten.     Het invoeren van andere liederen dan de psalmen 

zal onmiskenbaar invloed hebben op de geloofsbeleving. Er zit nu eenmaal een 

verband tussen lied, geloofsbeleving en prediking.       Zo schreef ds. W. Chr. 

Hovius in een uitgave over het zingen van de psalmen (Een psalm, een lied, bundel 

lezingen n.a.v. een studiedag van Christelijke Hogeschool de Driestar, 1998) het 

volgende:    ‘Wie de psalmen vergelijkt met de vrije geestelijke liederen zal 

spoedig op verschillen stuiten. Zijn de psalmen aangelegd op de verheffing van 

God en Zijn eer, de liederen zijn uitingen van het gemoedsleven. In de Psalmen is 

er het evenwicht tussen het objectieve en subjectieve, de vermelding van de grote 

daden Gods, in het geloof verstaan en de uitwerking ervan op het persoonlijk 

leven. De psalmen klinken stoer en krachitg, het geestelijk lied vaak wat zoet en 

lief. Hebben de psalmen betrekking op de openbaring Gods en zijn ze er deel van, 

het vrije lied is vaak uiting van een sterke verinnerlijking van het geestelijk leven, 

zoals dit door het individu ervaren wordt.     De diepe geesteljke nood, de bijna 

radicale vertwijfeling laten in de Psalmen de donkere tonen horen, Gods machtig 

ingrijpen daartegenover de lichtere en blijdere tonen. Dit missen we vaak in het 

geeselijk lied. Ook ligt in het lied een sterke nadruk op het ‘ik’: er treedt een ver-

individualisereing op. Zeker, ook in de Psalmen klinkt het ‘ik, maar dat is lang 

niet altijd het‘ik’ van de psalmdicher. Daar is ook het ‘Ik’ van God. Ik, de HEERE 

spreek.’       

     Als kerkenraad hebben we ons op de liturgie bezonnen en ons af gevraagd: hoe 

functioneren de psalmen in het gemeentelijk leven? Dus allereerst bezinning op 

de psalmen.    Daarmee spreken we geen oordeel uit over andere liederen.   Het 

zingen van enkele Kerstliederen, Paasliederen en Pinksterliederen vóór de dienst, 

sinds enkele jaren, laat wel zien dat liturgie altijd in beweging is. We moeten ons 

ook  hoeden voor stevige uitspraken als van Kuyper: Gods volk zingt geen 

gezangen.        We zien in onze kring aan de ene kant meer openheid naar andere 

liederen dan de psalmen, al ontbreken de geluiden niet dat we vervreemd kunnen  

raken van de psalmen en de inhoud daarvan als we ons niet goed daarop bezinnen.    

Daarom is bezinning op de psalmen en het zingen van de psalmen geboden.     Ik 



wijs op een openingswoord van ds. A. Mensink, voormalig voorzitter van de Ger. 

Bond, (opening jaarvergadering Geref.Bond,2013)    Hij zegt daarin o.a. het 

volgende: ‘Voor het hoofdbestuur heeft het leiding geven aan de bezinning op de 

liturgie een grote prioriteit: niet alleen om wat wij in de eredienst zingen, maar 

ook om wat wij in huis en gezin zingen, op de scholen en bij de vele activiteiten 

in de gemeente. Daarbij zoeken we ons voortdurend te verstaan met de Schrift 

maar ook met onze eigen geschiedenis en met de ontwikkelingen in kerk en 

gemeenten. In dit proces van leiding geven en zoeken naar verantwoorde wegen 

denken we na over de eigen, unieke betekenis van de psalmen. (…) Met name 

vragen we om aandacht voor de psalmen omdat de gereformeerde spiritualiteit er 

zo mee verweven is.     Ik bedoel natuurlijk niet dat de psalmen een gereformeerd 

karakter dragen, maar wel dat het gereformeerde geloof het karakter van de 

psalmen draagt. Het geloofsbegrip en het geloofsleven van de psalmen heeft zich 

breed genesteld in de vroomheid van de Reformatie. Luther zegt dan ook dat de 

psalmen ons leren hoe we ons hebben te houden ten opzichte van de Heere, onze 

naaste, onze vrienden en vijanden, in lijden en gevaar. Ze omvatten het gehele 

leven coram Deo, voor het aangezicht van God, met alles wat zich daarin afspeelt 

aan vreugde en verdriet, aan lijden en strijd, aan zonde en gebrokenheid; de 

psalmen leren ons met al deze gegevenheden van het leven in de vreze des Heeren 

om te gaan.     Daardoor voltrekt zich in de psalmen altijd een zekere spanning. 

De psalmen zijn niet vlak, niet gepolijst, vragen en noden worden niet glad-

gestreken, maar in de psalmen komen twee realiteiten bij elkaar. Realiteiten die 

meer dan eens polariteiten lijken te zijn.    Namelijk de tastbare werkelijkheid van 

het leven, de feiten en de geestelijke werkelijkheid van God en Zijn heil.    De 

psalmen zijn meer dan eens geboren in omstandigheden van strijd en aanvechting, 

waarin alles het heil en de genade van God lijkt te ontkennen en te ontkrachten. 

De dichters worden belaagd door vijanden, door duisternis, ongerechtigheid, maar 

ook door hun eigen zonden, nietigheid en vergankelijkheid. De psalmen zijn niet 

in een studio op de 24e verdieping gemaakt om een nieuwe hit te scoren, maar ze 

zijn door de Heilige Geest geboren in de nood en de bitterheid van het menselijk 

bestaan. Dat maakt de psalmen zo ontzettend herkenbaar, tot aan de waar-

omvragen toe. Tegelijk heeft in niet één van die psalmen de tastbare werkelijkheid 

het laatste woord. In iedere psalm openbaart zich een geweldige dynamiek, omdat 

de dichters daarin steeds proberen op de wijze van het geloof in deze omstan-

digheden staande te blijven. In de psalmen zoeken we steeds het houvast buiten 

onszelf in het heil en het Woord van de levende God, een Woord dat haaks staat 

op de waarneembare werkelijkheid.    Als ik het in één woord mag zeggen: de 

spiritualiteit van de psalmen is de spiritualiteit van het ‘nochtans’.   In de psalmen 

worden de beide werkelijkheden van onze realiteit en van Gods Woord aan elkaar 

verbonden op de wijze van het nochtans.     Het spanningsveld waarin het geloof 

staat, wordt niet opgeheven ten gunste van het één of van het ander. Ze blijven  

beide staan.     En toch, of maar. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ik ben wel 

ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. Ik echter zal tot God roepen. 



Herkennen we dat spanningsveld en de wijze waarop midden in dat spanningsveld 

het nochtans wordt uitgesproken niet voluit in de reformatorische spiritualiteit? 

Daar spreken we altijd met twee woorden: vlees en Geest, reeds en nog niet, 

rechtvaardige en zondaar, strijd en overwinning, twijfel en zekerheid, zelfkennis 

en Godskennis.      En heeft dit bijbelse spanningsveld niet de hervormd- 

gereformeerde prediking gekenmerkt?     En is dat ook niet de kracht van de 

hervormd-gereformeerde prediking, namelijk dat een mens van vlees en bloed 

zich erin gekend weet in de concreetheid en gebrokenheid van zijn aardse bestaan, 

maar via het nochtans toch een geloofsweg vindt tot op God? Omdat net als in de 

psalmen het heil buiten ons ligt en wij in het geloof van God uit leren denken. De 

psalmen ondersteunen en bevestigen deze oergereformeerde prediking, die wer-

kelijke troost en zekerheid en zaligheid verkondigt.    Omdat wij deze prediking 

voorstaan en liefhebben staan we als hervormd-gereformeerde beweging ook de 

psalmen voor en zijn die ons lief. Het verlies van de psalmen zal dan ook leiden 

tot verlies in de prediking.(…) Ontgroeien wij aan de psalmen en hun inhoud, dan 

ontgroeien wij ook aan een bijbels-katholieke gereformeerde geloofsbeleving. En 

voeden wij een nieuwe generatie in de kerk met een andere spiritualiteit op, die 

een breuk kan zijn met katholieke gemeenschap der heiligen.’ Tot  zover citaat.   

En dan komt er iets waar we vanavond met elkaar ook wat verder op moeten 

doorspreken, namelijk hoe zit het nu met de zingbaarheid van de psalmen. Nog-

maals ds. Mensink: ‘Terecht wordt in onze dagen de vinger gelegd bij de zing-

baarheid van de psalmen en vooral bij de zingbaarheid van de berijming van 1773. 

Een vraag die het hoofdbestuur op het hart draagt. Het gebruik van de psalmen in 

de eredienste, maar ook in het doordeweekse gemeenteleven, vraagt een oprechte 

inspanning van kerkenraden, gemeenteleden en voorgangers. Het vraagt om een 

verstaanbare psalmberijming. Het vraagt er om dat wij alle 150 psalmen blijven 

opgeven en zingen. En terecht vraagt de HGJB aan voorgangers om de keuze van 

de psalmen in de erediensten aan de gemeente toe te lichten.’ We zien in onze 

kring de vragen rondom het taalkleed toenemen: verstaan we ook wat we zingen? 

En zeker de jongere generatie? Prof. M.J. de Vries heeft daar vorig jaar over ge-

schreven in De Waarheidsvriend. Ik wil nu afronden met een artikel uit 2020 van 

Jaco v.d. Knijff, waarin hij de ontwikkelingen binnen de gereformeerde gezindte 

als volgt schetst en de dilemma’s. Hij beperkt zich tot de zingbaarheid van de 

psalmen. 

‘Uit welke berijming zing je zondags de psalmen? Voor velen is dat geen vraag. 

Je groeide op met de berijming van 1773 en je zou die vertrouwde klanken voor 

geen goud willen missen. Of: je bent gehecht aan de oude woorden van Datheen 

en je vindt het geen enkel punt om die berijming ook anno 2020 te blijven 

gebruiken. 

Anderen echter ervaren wel problemen met de verouderde 16e-eeuwse taal van 

Datheen of de verlichte 18e-eeuwse termen in de Staatsberijming. Zij willen de 



psalmen graag blijven zingen, ook op de vertrouwde Geneefse melodieën, maar 

werpen de vraag op of er geen betere alternatieven zijn. 

Die alternatieven zijn er inmiddels genoeg. Om de bekendste uit de achterliggende 

decennia te noemen: de nieuwe berijming van 1967, het ”Psalter 1980” uit 1981, 

de samengestelde berijming uit het vrijgemaakte Gereformeerd Kerkboek (sinds 

1986), de berijming van ds. C. J. Meeuse (2011), de verzamelberijming in de 

bundel ”Weerklank” (2016), de uitgave ”Zingend door de tijd” van Barnevelder 

Jan Mul (2017) en –gloednieuw– De Nieuwe Psalmberijming (DNP), waaraan 

momenteel de laatste hand gelegd wordt.   Juist afgelopen jaar hebben 

verschillende groeperingen in kerkelijk Nederland zich bezonnen op de vraag 

waar je anno 2020 wijs aan doet. Binnen de Gereformeerde Bond in de 

Protestantse Kerk onderzocht een commissie de problematiek. Aanleiding was dat 

op de jaarvergadering in 2018 geconstateerd werd dat in GB-kring diverse 

psalmberijmingen naast 1773 gebruikt worden. Of de GB niet het initiatief kon 

nemen één berijming als alternatief naast 1773 te adviseren? Afgelopen november 

zette prof. dr. M. J. de Vries in een themanummer van De Waarheidsvriend over 

de psalmen de voors en tegens op een rij.    Ook de Christelijke Gereformeerde 

Kerken –waar eveneens meerdere berijmingen in gebruik zijn– onderzochten 

recent de „zingbaarheid” van de psalmen. Een commissie die in januari aan de 

generale synode rapporteerde, stelde voor te onderzoeken of er niet gewerkt kan 

worden aan „een verantwoorde psalmbundel die samengesteld is uit psalmen die 

dicht bij de Bijbeltekst staan en die ook goed toegankelijk is voor de jongere 

generaties.” Dit voorstel haalde het echter ter synode niet. Met als mogelijk 

gevolg dat elke plaatselijke kerk haar eigen keuzes blijft maken. In het 
beamertijdperk, waarbij alles heel makkelijk kan worden geprojecteerd, kan de 

diversiteit dan snel groter worden. Hij signaleert drie richtingen.  Als er nu in de 

landelijke kerk waartoe je behoort of in de plaatselijke gemeente waar je lid van 

bent discussies over de psalmberijming worden gevoerd, wat zijn dan de opties? 

En wat zijn daar de voor- en nadelen van? Ik zie ten minste drie richtingen. 

1 Blijven bij wat je hebt 

Je voert met elkaar de discussie, desnoods op het scherp van de snede, maar 

uiteindelijk houd je het bij de bestaande situatie: je blijft uit Datheen of uit de 

oude berijming (OB) zingen. De voordelen daarvan zijn vele. Iedereen weet 

waar hij aan toe is. Oud en jong bedienen zich van dezelfde taal. Er hoeft niet 

gebeamerd te worden, want iedereen heeft aan z’n psalmboek genoeg. De band 

met het voorgeslacht blijft in stand en de klassieke taal houd je in ere. Over 

kerkmuren heen zing je dezelfde woorden als degenen bij wie ook deze oude 

berijming in gebruik is. Als op scholen en in gezinnen dezelfde psalmen worden 

gezongen, kunnen kinderen deze berijming zich echt eigen maken. En daarmee 

raken ze tegelijk ook vertrouwd met het taalkleed van de zondagse prediking. 



Maar er zijn ook nadelen. Want met name op taalkundig vlak dreigt het gevaar 

dat woorden en zinnen uitgesleten raken: je zingt ze gedachteloos, maar 

niemand moet vragen wat ze betekenen. Daar komt bij dat er nogal wat 

taalgebruik langskomt dat vragen oproept. Waar denkt een mens anno 2020 aan 

bij „een volle beek van wellust” die „hier elk in liefde dronken” maakt (Ps. 36:2, 

OB)? En welk kind begrijpt deze regel: „Wie is hij die ontgaat den dood niet om 

verstrangen” (Ps. 89:19, Datheen)? Om maar te zwijgen van de verlichtingstaal 

die de berijming van 1773 kenmerkt. 

 
2 Een tweede berijming ernaast 

Je wilt graag de vertrouwde psalmen behouden, maar je kiest daarnaast een 

tweede berijming, die je als alternatief voor de eerste gebruikt, met name als de 

taalkundige kant van de eerste te wensen overlaat. Voordeel hiervan is dat je de 

oude, vertrouwde berijming niet hoeft af te danken, terwijl je toch ruimte creëert 

voor vernieuwing. Allerlei bekende en geliefde verzen uit 1773 kun je gewoon 

blijven gebruiken, terwijl je bij psalmen die taalkundig de nodige vragen 

oproepen het alternatief kunt hanteren. Met name bij onbekende psalmen –die 

toch niemand uit z’n hoofd kent– kan dit behulpzaam zijn: je hoeft niemand z’n 

vertrouwde verzen af te pakken. Bij deze optie zou de uitgave ”Psalmen in 

tweevoud” uit 2000, waarin de berijmingen van 1773 en 1967 na elkaar zijn 

afgedrukt, dienst kunnen doen. Dan heeft de kerkganger toch alle te zingen 

psalmen in één band. Denkbaar is zelfs dat een dergelijke uitgave met de 

berijmingen van 1773 en ds. C. J. Meeuse in één band op de markt wordt 

gebracht. Een andere mogelijkheid –in GB-kring al bepleit– is om de afdeling 

psalmen in ”Weerklank” als tweede berijming te hanteren, met name als deze 

bundel toch al voor de gezangen wordt gebruikt. 

Maar er kleven ook nadelen aan zo’n tweesporenbeleid. Allereerst omdat het 

liedrepertoire dat je gezamenlijk hebt en kent –uit het hoofd en met het hart (”by 

heart”)– onder druk staat. Wie als kind met Datheen opgroeide en later 1773 ging 

zingen, kan maar moeilijk die nieuwe psalmen uit z’n hoofd zingen. Dat gevaar 

loop je ook met zo’n tweede, nieuwere berijming: ze worden bij ouderen 

misschien nooit echt eigen. En als jongeren juist naar die nieuwere grijpen, zullen 

zij de oude berijming niet meer ”by heart” leren. Daarbij komt nog het aspect van 

taalregister en poëtisch gehalte: de berijming van 1967 hanteert –logisch– voor 

een deel een ander taalregister dan de oude berijming en is literair gezien van een 

hoger niveau. De Nieuwe Psalmberijming hanteert weer een eigentijdser register. 

Is het wenselijk om in de eredienst het ene moment deels verouderde 18e-eeuwse 

taal en het volgende moment literair hoogstaande 20e-eeuwse taal of eigentijdse 

21e-eeuwse woorden te zingen? Bij de psalmen van ”Weerklank” ligt dat iets 

gecompliceerder, omdat meer dan de helft afkomstig is uit het Gereformeerd 

Kerkboek. Deze samengestelde berijming –met onder andere een groot aantal 

psalmen van ds. H. Hasper– staat redelijk dicht bij de taal van 1773. Maar 

https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/psalmen/36/#2
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/psalmen/89/#19


”Weerklank” telt ook 57 psalmen uit de berijming van 1967, én nieuwere teksten 

van hedendaagse dichters. Het taalregister en het poëtisch gehalte van de psalmen 

in deze bundel zijn dus op zichzelf al niet eenduidig. 

3 Een nieuwe berijming maken 

Je zoekt naar mogelijkheden om met vereende krachten een nieuwe, eigentijdse 

berijming voor de gereformeerde gezindte te maken. 

De voordelen zijn helder. Doordat je echt iets nieuws maakt, kun je er heel erg 

op letten dat de inhoud Bijbels verantwoord is, dat de taal up-to-date is en dat 

het poëtisch gehalte niets te wensen overlaat. Als het ook nog eens een breed, 

interkerkelijk project is, kan zo’n nieuwe berijming de kleine oecumene enorm 

versterken. 

Er zijn echter ook nadelen. Allereerst natuurlijk dat je bij een compleet nieuwe 

berijming de oude vaarwel moet zeggen. En dat willen veel mensen niet. Nu is 

het in de geschiedenis vaker voorgekomen dat het ene psalmboek het andere 

verving –Datheen verdrong Utenhove en 1773 verving Datheen–, dus het kan 

wel; een berijming is ook niet heilig. Maar in de praktijk gaat dat niet zonder 

slag of stoot: de psalmen waarin mensen hun geloofsleven vertolkt weten, is hun 

–begrijpelijk– dierbaar. Het zal een enorme krachttoer worden om kerkmensen 

of een heel kerkverband achter zo’n nieuwe berijming te krijgen. 

Dan zijn er ook praktische problemen. Want welke brontekst neem je bijvoorbeeld 

als uitgangspunt? Is dat de Statenvertaling (SV)? Dan zal een deel van de 

gereformeerde gezindte niet aanhaken. Ga je uit van de Herziene Statenvertaling 

(HSV), dan haakt een ander deel af. Zeg je dat je ‘gewoon’ vanuit het Hebreeuws 

gaat berijmen –zoals De Nieuwe Psalmberijming (DNP) zegt gedaan te hebben–, 

dan zal dat bij velen niet genoeg vertrouwen wekken: ze zullen hun vertrouwde 

jargon, dat past bij de rest van de eredienst, missen. Een ander probleem is dat de 

praktijk leert dat het bij een zo gevoelig thema als de psalmberijming onmogelijk 

is om de héle gezindte mee te krijgen. Met als gevolg dat het een particulier 

initiatief van een bond of stichting zal worden –zoals bij DNP– waar misschien 

best veel mensen of gemeenten warm voor te maken zijn, maar dat uiteindelijk 

niet de gewenste eenheid zal creëren.’    Tot zover de Knijff. 

U merkt wel dat er het nodige komt kijken, als het gaat over liturgie. En zeker als 

het gaat over mogelijke veranderingen.   We kennen het gezegde: bezint eer ge 

begint. Dat is m.i. een wijs woord.      Er zullen er onder ons zijn die zeggen: begin 

gewoon maar met kleine veranderingen.       Vergeet daarbij echter niet de 

bezinning, die aan alles voorafgaat.     Anderen zeggen: begin nergens aan, houd 

het bij het oude, maar ook dan slaan we de bezinnnig over.      Hoe wij er ook 



instaan: bezinning is noodzakelijk.    En dat niet alleen omdat een beleidsplan dat 

voorschrijft. 

Bezinning. Dat is een mooi begin.     En daarom hebben we deze avond. Ter 

bezinning op wat we als gemeente zeker moeten blijven doen: looft de HEERE, 

want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed. 

 

M.A.Kuijt, Wijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
In de Psalmen 1:4 en 14:3 zingt 1773 van ”het pad der deugd.” Ds. L. Vroegindeweij 
(1901-1969) kon weliswaar grappig, maar tevens al te luchtigjes zeggen dat het pad 
der deugd altijd beter is dan het pad der ondeugd. Intussen is het taalgebruik vreemd 
aan de taal van de Bijbel. In verscheidene psalmen wordt gezongen van het 
”Opperwezen”, terwijl we in de laatste regel van Psalm 99:2 zelfs dienen te zingen: 
”Wilt Het eeuwig vrezen.” Een onbepaald lidwoord voor de Heere – nota bene. De 
hoofdletter verzacht het euvel niet. Mij dunkt dat er aan revisie van de oude berijming 
nauwelijks valt te denken. Slechts incidenteel zijn er enkele mogelijkheden. Te denken 
is aan Psalm 33:11. Voor de woorden ”Weer steeds alle smart” ware te zingen: ”Heilig, 
vreugd en smart.” Ds. R. E. Kuus (1930-1999) verzocht immer te zingen: ”Heilig alle 
smart”. Ds. E. van Meer (1891-1954) noemt in ook het Gereformeerd Weekblad van 2 
oktober 1948 Psalm 125:2. Dit vers ziet hij ook gaarne enigszins gewijzigd: „…rondom 
Zijn volk ’t welk Hij wil hoeden in (en niet: voor) tegenspoeden.” De kritiek op 1773 
moet natuurlijk wel billijk blijven. Neem nu Psalm 25:2. Als in het tweede bedrijf van 
het treurspel ”Joseph in Dothan” (1640) van Vondel (1587-1679) klinkt: „Ay Levy, zie 
eens toe […]”, dan vinden wij het magnifiek. In genoemde psalm zou ”ai” een stoplap 
zijn, omdat de naam ”Heere” niet geschreven mocht worden – het moest ”Heer” zijn. 
Laten we bedenken dat de vorig jaar overleden drs. A. Ros bij de bestudering van 
Nederlandse psalmberijmingen dit gerucht in de door hem onderzochte annalen niet 
bevestigd heeft bevonden. Deze mare wordt trouwens gelogenstraft door de bundel 
zelf. Zie Psalm 96:6: ”Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere”, Psalm 98:3: ”Uw 
juichstem geev’ den Heere dank” en Psalm 147:4: ”Zingt beurtelings, en dankt den 
Heere”. 
 
De psalmberijming van 1773, die wij niet zonder devotie ”de oude berijming” noemen, 
heeft als opvolger van die van Petrus Datheen (1566) niet alleen een hele traditie 
achter zich, maar ook de harten van velen gewonnen. Prof. dr. K. J. Popma (1903-
1986) zei van deze bundel: „Wat in een cultische traditie is ingegaan, kan niet zo maar 
even worden gerepareerd als een wrakke fiets.” Van Anna Mertens (1902-1952) horen 
we: „De mooie en meest geliefde gedeelten daaruit zijn al met de patina (= roest in de 
meest edele zin, KAG) van enkele eeuwen overdekt.”  Tijdens de invoering van de 
psalmberijming van 1773 was ds.Theodorus van der Groe (1705-1784) dienstdoend 
predikant te Kralingen. In ”’s Heeren wegen gehouden met een alles verbeurd hebbend 
zondaar” (Leiden 1843) van ds. L. G. C. Ledeboer (1808-1863) vond ik: „Vader Van 
der Groe moet gezegd hebben bij de invoering der nieuwe Psalmberijming: Zij hebben 
gouden weggenomen, wij hebben nu zilveren in de plaats gekregen. Wat zal het wezen 
als wij tinnen krijgen? Naar ik hoop zal de ingestelde commissie niet overwegen naar 
de zogeheten ”nieuwe berijming” te kijken. In mei 1961 verscheen de eerste druk van 
alle 150 psalmen. Na bestudering van deze editie schreef de rooms-katholieke dichter 
Gabriël Smit (1910-1981): „Ik hoor hier meer beschaafde midden-orthodoxie, dan 
harde geuzenvroomheid.” Laat de commissie vooral vooruitzien en dan met mij 
toeleven naar de verschijning van de psalmberijming van ds. C. J. Meeuse (zie RD 17-
6). Ds. Meeuse kwalificeert deze als „herdichtingen”, omdat hij de psalmberijming van 
Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) als uitgangspunt neemt. Laat de ingestelde 
commissie tevens achteromzien. De reeds genoemde drs. A. Ros zou direct hebben 
verwezen naar Jacobus Revius (1586-1658). Hij meent dat Revius een goed advies 
gaf aan de dichters van een psalmberijming: Soeckt claerheyt, soeckt eenvoudicheyt 
alhier. En wijcket niet van Davids soete lier,Poocht synen, en niet uwen sin te treffen, 



En ons met u ten hemel op te heffen. 

 

 
Van het psalmboek uit 1773 wordt de helft niet gezongen. De berijming ademt het 
Verlichtingsdenken uit de achttiende eeuw en de taal is archaïsch. Kunnen gedateerde 
teksten het leven van jongeren begeleiden op een manier dat het hart geraakt wordt? Of is 
een alternatief noodzakelijk? 
Het was een mooi symposium, Passie voor Psalmzang, op een warme junidag 2021 in de 
Barnabaskerk in Apeldoorn. Hoe bijzonder was het om weer live een cantorij te horen, het 
jubelde langs de moderne kroonluchters opwaarts, het beademde onze ziel. Verschillende 
sprekers spraken over psalmzingen vroeger en nu. Zo was de kwaliteit van Marot zijn 
beknoptheid: geen uitweidingen, alleen inhoud. In het Frans klinken ze prachtig, maar in het 
Nederlands van Datheen (1566) houterig vanwege niet-samenvallende tekst- en 
muziekaccenten. Van het psalmboek uit 1773 wordt de helft niet gezongen. 

Band én ongemak 
Zeventig jaar geleden werd ik grootgebracht bij psalmen en levertraan. Op maandagmorgen zong 
kind na kind de psalm bij de tafel van de juffrouw. Ik hield ervan mijn moeder te horen zingen: 
‘Gods verborgen omgang vinden’. Mijn vader is begraven met ‘Loof Hem, Die (…) uw krankheên 
kent en liefderijk geneest.’ O, die oude psalmen. Zing op mijn sterfbed 1773, zeg ik tegen mijn 
kinderen, want die zijn in mijn geheugen gegraveerd. 
Toch, ik was amper elf jaar, en in onze gemeente gevraagd Psalm 89:1 solo te zingen op een 
jeugdavond. 
’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên 
Uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên. 
 
 
Die ‘goedertierenheên’ en die ‘reên’ wekten een gevoel van ongemak. Ik vond de woorden raar 
om te zingen. Toen ik in de jaren zeventig les gaf op de Eben Haëzerschool in Teuge, voelde ik 
opnieuw die tweespalt. Psalmzingen is relationeel, ik wil God iets moois geven en ervaar taal die 
in 1773 voldeed, als ontoereikend voor vandaag. Ze bevat: 

• opvullingen, soms lelijk (‘orelogen’), soms mooi (‘Leer mij naar uw wil te hand’len’) 
• archaïsmen (samenrotten, stierenheir, een schaar, gestadig, mij belgen) 
• elisies (paân, goôn, geveinsd’lijk, d’aard’, woên, weêuw, t’zaam) 
• taal uit de Verlichting (Opperwezen, pad der deugd, Alziende, rede). 

Overdracht 
Mijn leerlingen van toen zijn inmiddels zelf opa en oma. Is het van belang dat onze kleinkinderen 
iets van de psalmen begrijpen? Niet tot op de bodem, wel naar de contouren. Opgeleid als 
directeur basisschool ben ik mij bewust gebleven van het belang van overdracht. Woorden 
moeten gevuld zijn met betekenis. Als een jongere geen betekenis kan verbinden aan een zin, is 
er geen connectie tussen lezer en tekst. Begrijpen begint met grijpen: zoals een baby alles in zijn 
mond stopt om grip op zijn omgeving te krijgen, zo mag een kind woorden grijpen, in de mond 
nemen en psalmen zingen. Zo vult het zich met geloof. Vanaf ongeveer acht jaar zijn kinderen 
‘werkelijkheidsfanatici’; ze willen alles weten. Ze zijn schoolrijp, dat is leer-rijp. Scheep ze niet af 
met ouderwetse teksten. Christus zei niet voor niets: Laat de kinderen bij Mij komen. 
De Nieuwe Psalmberijming 
Intussen is in 2021 De Nieuwe Psalmberijming (DNP) verschenen. De ontstaansgeschiedenis is 
van deze tijd: er kon worden gereageerd via een openbare website en van die mogelijkheid is 
door hebraïci, theologen, neerlandici en musici gebruikgemaakt. Als dichter/revisor voorzag ik in 
tekstwijzigingen en enkele berijmingen. Psalmen berijmen is een vorm van innovatie, traditie 
levend houden. Tegelijk weet je: vertalen is verraden, berijmen is verkleinen. Het is goed als 
gemeente te beseffen: een psalm zingen is niet de Hebreeuwse psalm zingen, maar een 
bewerking ervan. 
Nu de psalmen moderner berijmd zijn, bezien we psalmen die we nooit zingen, met nieuwe ogen. 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/bestellen/bundel-de-nieuwe-psalmberijming


Bijvoorbeeld de psalm die tussen de geliefde psalmen 119 en 121 in staat. Hij gaat over iemand 
die ver van huis vrede zoekt, maar haat ontmoet. Goed om te zingen als een soldaat uit de 
gemeente op vredesmissie gaat. Of als het gaat over geloofsvervolging. In de versie van DNP 
klinkt Psalm 120 urgent. Vers 2 luidt: 
Ik voel mij eenzaam en verloren, 
geen sterveling wil bij mij horen. 
Een zwerver ben ik, een ontheemde. 
Zo ver van huis ben ik een vreemde. 
Ik leef bij wie de vrede haten; 
ik hoor hen over oorlog praten. 
Hoe ik hen ook tot kalmte maan, 
ze blijven maar de strijd aangaan. 
Twee berijmingen 
Een te verdedigen zangwijze zou zijn: het hele psalter zingen uit twee berijmingen. Als we 
geliefde coupletten uit de berijming van 1773 zingen en nooit gezongen psalmen uit De Nieuwe 
Psalmberijming, komt de kerk de nieuwe generatie tegemoet in het verinnerlijken van psalmen. 
Laten we niet wachten tot psalmen van de troon gestoten worden. 
Verinnerlijken, regels die zich nestelen in je hart: ‘eerlijk en echt zijn, leven in uw spoor’ 
(Ps.119:8) – dat willen jongeren. Zo’n inwonende regel helpt hen bij het maken van keuzes. Het 
woord blijft hangen, is duurzaam. 
Zeggingskracht 
Als kinderen gesterkt moeten worden ‘in de bittere strijd tegen het secularisme’, zoals ds. J.A.W. 
Verhoeven terecht schrijft (De Waarheidsvriend, 27 mei 2021), is DNP mijns inziens een goede 
keus. De berijming is beknopt (naar Marots ideaal), in taal zonder veel omhaal. De sobere 
zegging kan ontroeren: 
Zonder woorden, aangeslagen, 
lig ik wakker vol met vragen. (77:2)                      
De teksten lopen soepel. Dit is een grote kwaliteit waarover men weinig hoort, maar gelukkig 
hoorde ik op het psalmensymposium dr. Dick Wursten zeggen: ‘Om taal soepel te laten verlopen, 
is een gave, beseften Marot en De Bèze.’ Betekent gewone taal dat het mysterie en de intensiteit 
verdwenen zijn? Toch niet. Authentiek verlangen proef ik in: 
Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER, 
ik leg ze eerlijk voor U neer.  (139:8)                                                  
Poëtische regels: 
De maanden laat U tellen door de maan. (104:5) 
 
Beeldend, haast filmisch: 
Door vrouwen werd de buit geteld, 
terwijl hun mannen in het veld 
lui bij het kampvuur lagen. (68:4) 
Concreet en meerduidig: 
een duif die vlucht 
naar de woestijn. (55:2) 
Het geheim is er: 
een tempel voor de eeuwigheid gemaakt, 
een heiligdom dat aan de hemel raakt. (78:17) 
Het raadsel blijft: 
De vogelvanger spant zijn net, 
de pest zal zich verbreiden – 
maar over jou zal God, die redt, 
zijn sterke vleugels spreiden. (91:1) 
In DNP ontbreekt de dichterhand niet, anders was er geen berijming ontstaan die zo soepel in de 
nootjes valt, zeggingskracht heeft, prachtig verhalend is in langere psalmen, de poëzie van de 
Schrift concreet en gelaagd laat klinken. 
Ja maar… er staat ‘tuig’ in een psalm, dat is te populair. Och, in 1773 staat ‘rot’ (troep, bende), 
dat was toen populair. In 1967 staat ‘puinhoop’. Laten we niet om een enkel woord een 
psalmberijming opzij schuiven. 



Weerbaarheidstraining 
Zoals nieuw land nieuwe vogelsoorten aantrekt, zo trekt deze nieuwe psalmberijming nieuwe 
zangers en zangertjes aan. Psalmzingen is voor de gemeente een weerbaarheidstraining. Je 
zingt integriteit naar binnen, je leert te rekenen met weerstand en afwijzing (de ‘vijand’ in de 
psalmen), je gaat een wereld van hoop binnen. Hoop om te koesteren. Zo voedt en bewaakt de 
Heilige Geest je ziel, zo eer je Christus met heel je hart (Hebr.3). 

 


