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.. u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te  
zijn, en om hem te kunnen aanroepen met “Abba, Vader”.  

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.
Romeinen 8:15,16
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Psalmen in je rugzak

W anneer ik dit voorwoord schrijf, is het begin mei en zitten we 
nog midden in de coronacrisis. Onzekerheid, verdriet, spanning 

en machteloosheid zitten ons dicht op de huid. Als er nu iets is waar ik 
bang voor ben, is te grote woorden uitspreken. Dus verwacht van mij 
geen analyse van Gods handelen in deze wereld. Hoe dikwijls liggen 
zijn bedoelingen deels buiten ons gezichtsveld. Maar laten we ons 
verwonderen over Gods nabijheid in woorden.

Wat mij weer opvalt in deze tijd, is dat ik vaker dan anders in mijn 
bijbeltje de Psalmen opzoek. Bij het doorbladeren zoek ik met mijn ogen 
de regels die me bemoedigen, troosten, inzicht geven in Gods handelen. 
Die woorden geven aan mijn kwetsbaarheid.

Het boek van de Psalmen is telkens weer een verrassende bron die aan 
alle menselijke ervaringen recht doet en die beschrijft. Dankbaarheid, 
vreugde, verlatenheid, boosheid en wanhoop. Al die emoties mogen 
er zijn voor God. Bonhoeffer schrijft in één van zijn boeken dat het 
bijzondere van de Psalmen is dat ze zowel het Woord van God zijn tot 
mensen als mensenwoorden tot God gericht. God en mens wederzijds 
aan elkaar verbonden.

Als kind keek ik vol bewondering naar de mensen die in de kerk de 
Psalmen uit hun hoofd zongen. Nu, veel jaren later kan ik daar nog 
jaloers op zijn: mensen die feilloos psalmen kunnen citeren. Dan heb je 
wel wat in je geestelijke rugzak! Zelf heb ik Psalm 8 in mijn rugzak. Het 
was de eerste schoolpsalm die ons dochtertje van zes uit haar hoofd 
moest leren.
Ik vind het nog steeds een ontroerende Psalm: “Heer onze Heer, 
hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven – 
machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid”.

Dieneke van de Kamp,  
één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond

Mensen die feilloos 
Psalmen kunnen 
citeren. Dan heb 

je wel wat in je 
geestelijke rugzak
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A ls je wilt weten waar het begon-
nen is, moet je Handelingen 4 

lezen. Daar beluister je de christelijke 
gemeente in Jeruzalem die Psalm 2 bidt 
en op een gedurfde manier toepast op 
de andere tijden, duizend jaar na David. 
Die tweede psalm heeft een bijzondere 
plaats in het Boek van de Psalmen. De 
meeste psalmen hebben een opschrift. 
Psalm 1 en 2 hebben dat niet en staan 
alleen om die reden al apart. Ze horen 
bij elkaar, zoals je bijvoorbeeld kunt 
zien wanneer je de eerste regel van 
Psalm 1 en de laatste regel van Psalm 2 
naast elkaar zet. Beide regels beginnen 
met het woordje gelukkig. De leer-
ling die zijn eerste stappen zet in de 
leerschool van het gebed wordt hartelijk 
welkom geheten, met een felicitatie.

Groei
Samen vormen Psalm 1 en 2 een 
inleiding op het Boek van de Psalmen. 
Aan het begin van de leerschool krijg 
je twee belangrijke lessen mee, die je 
nooit meer mag vergeten. In de eerste 
psalm wordt de les verpakt in het 
beeld van een boom. Hij staat op een 
bevoorrechte positie: iemand heeft hem 

geplant op de beste plek die een boom 
zich maar kan wensen: ‘aan stromend 
water’(1:2). Er wordt een bijzonder 
woord gebruikt, waarbij je waarschijn-
lijk moet denken aan irrigatiekanalen 
in Mesopotamië, een fraai staaltje 
watermanagement waar de Babyloni-
ers en Assyriërs meesters in waren. 
De boom is dus verzekerd van een 
constante stroom van voeding en zo 
kan hij tot bloei komen, ieder seizoen 
opnieuw. De boom staat voor de bidder 
die in deze leerschool zijn vorming 
ontvangt: als je vooruit wilt komen in 
het leven van gebed, heb je regelmatige 
voeding nodig. Voor de bidder is die 
voeding het onderwijs dat de HEER 
geeft. Dat onderwijs is meer dan ‘wet’, 
zoals het woord helaas meestal in 
vertaling weergegeven wordt; het is in 
de eerste plaats het verhaal van een 
bijzondere God die zijn Naam verbindt 
aan een onopvallend volk en het zo 
bijzonder maakt. De bidder in Psalm 1 
heeft duidelijk de smaak te pakken: het 
bijzondere onderwijs dat hij geniet, is 
zijn lust en zijn leven (1:2). De eerste 
les die elke bidder meekrijgt is: gebe-
den waardoor je het meest groeit in je 

BIjBelstudIe | Wolter Rose

Het Boek van de Psalmen is een leerschool voor wie zich een beginneling weet in 
het bidden – voor iedere christen dus. Alleen al de manier waarop het boek in elkaar 
zit, bevat een aantal belangrijke lessen. Een christen heeft er een leven lang zijn 
handen aan vol om er in de praktijk van zijn gebedsleven mee aan het werk te gaan.

Begin en einde

gebedsleven zijn die gebeden waarin 
jouw spreken tot God een antwoord is 
op Gods spreken tot jou.

Bidden heeft zin
Met Psalm 2 staan we midden in het 
leven van alledag. We leven in een 
wereld waarin niet iedereen dienaar 
van de HEER wil zijn. Er zijn hele 
volksstammen die in opstand komen 
tegen de HEER en tegen zijn gezant 
op aarde. Daar zijn ook mensen bij die 
het in grotere of kleinere kring voor het 
zeggen hebben. Daar sta je dan, als 
dienaar van de HEER. Wat kun je begin-
nen? De grote mond van de massa’s en 
de machthebbers kan je intimideren. 
Het gevoel bekruipt je: daar kan ik toch 
nooit tegenop. Psalm 2 zegt: staar je 
niet blind op wat je ziet. Verruim je blik. 
Dan zie je Iemand die erboven staat. 
Hij is Koning en zijn residentie is in de 
hemel. Als Hij vanuit die hemel ziet wat 
jij ziet en wat jou zomaar intimideert, 
moet Hij lachen. Wat denken ze wel 
niet, die volksstammen en machtheb-
bers. Vroeg of laat zullen ze zich reali-
seren dat er Iemand is die boven hun 
gedoe staat. Dan moeten ze allemaal 
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De leerling die zijn eerste stappen 
zet in de leerschool van het gebed 
wordt hartelijk welkom geheten 
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door de knieën om Hem te huldigen. 
Dit is de les van Psalm 2 voor de bidder 
die aan het begin van de leerschool 
staat: laat je niet intimideren. Bidden 
heeft wel degelijk zin: de God tot wie 
je bidt, is degene die hemel en aarde 
regeert.

God regeert
Nu kun je het gebed van de eerste 
christenen in Handelingen 4 beter 
plaatsen. Ze beginnen met de erken-
ning dat God de Schepper is van hemel 
en aarde. Hij heeft de geschiedenis 
in zijn hand, ook wanneer machtheb-
bers en volken betrokken zijn in een 
complot tegen de Heer en zijn gezalfde 
dienaar. Er waren bij elkaar wel vier 
partijen, ‘Herodes, Pontius Pilatus, alle 
volken en ook de stammen van Israël’. 
Elke partij had zo zijn eigen belangen. 
Dwars door dat gedoe heen realiseert 
God zijn plan, soeverein. Zij spanden 
samen, zonder dat ze het in de gaten 
hadden, ‘om datgene te doen waarvan 
u had bepaald en voorbestemd dat het 
moest gebeuren’ (Hand 4:28). Uitein-
delijk is er maar Eén die regeert.

Bestemming bereikt
De twee psalmen die staan aan het 
begin verwoorden dus de eerste 
belangrijke lessen. Aan het einde van 
het boek staan opnieuw psalmen die 
een bijzondere plaats innemen en wel 
de laatste vijf. Ook de psalmen 146 tot 
en met 150 hebben geen opschrift. Ze 
beginnen en eindigen wel allemaal met 
hetzelfde woord: ‘Halleluja’, ‘Loof de 
HEER’. Deze laatste vijf psalmen zijn 
signaalborden die de richting wijzen 
naar de bestemming van het gebed: 

de lofprijzing. Het aantal vijf verwijst 
naar de vijf boeken waaruit de bundel 
zoals wij hem nu kennen is samenge-
steld (Psalm 3-41; 42-72; 73-89; 90-106; 
107-145). Aan het eind van elk van die 
vijf boeken vind je ook zo’n signaalbord 
richting de lofprijzing. In de meeste 
gevallen gaat het om een paar regels. 
De laatste keer gaat het dak eraf: Psalm 
145 is van A tot Z een ‘loflied’, zoals het 
unieke opschrift aangeeft. ‘Van A tot 
Z’ moet je in dit geval letterlijk nemen: 
elke regel begint met een nieuwe letter 
van het Hebreeuwse alfabet; één regel 
was zoekgeraakt, maar is in de vorige 
eeuw in Qumran teruggevonden.

Lofprijzing
Dezelfde boodschap is ook terug te 
vinden in de Hebreeuwse naam van 
het boek. Wij noemen het ‘Boek van 
de Psalmen’ en gebruiken dan een 
woord dat teruggaat op een Grieks 
werkwoord dat zoiets als ‘tokkelen’ 
betekent. De Hebreeuwse naam heeft 
een heel andere boodschap: in vertaling 
is het ‘Boek van de Lofprijzingen’. Dat 
is bijzonder, want er wordt niet alleen 
veel geprezen in de psalmen, maar ook 

veel geklaagd. En dan toch die naam! 
Dat sluit naadloos aan bij de laatste vijf 
psalmen. De vijf Halleluja-psalmen met 
Psalm 145 als fundament zijn als een 
kathedraal helemaal opgetrokken uit 
lofprijzing. Hoeveel we ook lijden, hoe-
veel twijfels we hebben, hoe boos we 
zijn, hoe vaak we in wanhoop of twijfel 
gevraagd hebben, ‘Hoe lang nog?’ – ge-
bed loopt uiteindelijk uit op lofprijzing. 
Alles vindt zijn weg naar de drempel 
van de lofprijzing. Lofprijzing is het 
allesomvattende gebed. Dit betekent 
niet dat andere gebeden inferieur zijn 
aan de lofprijzing, maar dat alle gebed, 
mits men er lang genoeg in volhardt, 
uitmondt in lofprijzing.

Literatuur
Eugene Peterson, Antwoord aan God. 
Leren bidden met de Psalmen (1999)

Wolter Rose, Universitair hoofddocent  
Semitische Talen, Geschiedenis en  
Cultuur van het Oude Nabije Oosten aan 
de TU in Kampen. Eerder gepubliceerd 
in: de Reformatie 16-11-2012 

Samenvatting
Het boek van de Psalmen bevat belangrijke lessen voor leren bidden. 
Psalm 1 en 2 vormen een inleiding op de Psalmen. De boom in Psalm 1 
staat aan stromend water en krijgt een constante stroom van voeding.  
De boom staat voor de bidder die zijn vorming ontvangt. Met Psalm 2 sta 
je midden in het leven van alledag. De grote mond van machthebbers kan 
je intimideren, maar staar je niet blind. Er is Iemand die erboven staat. 
De God tot wie je bidt is degene die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat 
deden ook de eerste christenen in Handelingen 4, die Psalm 2 baden.

…  als een kathedraal helemaal 
opgetrokken uit lofprijzing
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• Zoek eens iets op over stijlfigu-
ren in Hebreeuwse poëzie. Denk 
bijvoorbeeld aan ritme, soorten pa-
rallellisme, chiasme, beeldspraak, 
acrostichon en refrein.

• Lees en bespreek de psalmen die 
in de artikelen van Wolter Rose aan 
de orde komen. Zo krijg je in een of 
twee avonden een soort overzicht 
van de Psalmen.

• Vergelijk de lofzang van Maria met 
de lofzang van Hanna in 1 Samuël 
2 en met de profetie van Zacharias 
in Lucas 1. Wat valt je op?

• In verschillende psalmen staan din-
gen die niet goed te rijmen lijken 
met het evangelie, bijvoorbeeld 
Psalm 5: 10-11, 139: 19-22 (vijanden 
en zondaars), 17: 3-5, 26: 1-5 (eigen 
onschuld), Psalm 15 (God beloont 
wie goed handelt). Bestudeer zo’n 
‘moeilijke’ Psalm; hoe zou je die 
vandaag kunnen lezen?

• In de meeste kerkdiensten wordt 
samen gezongen. Waarom is dat? 
Bedenk een paar redenen.

• Aan welke Psalm of welk lied heb je 
bijzondere herinneringen?

• Als je kijkt naar wat er in je eigen 
leven, om je heen of in de wereld 
gebeurt, welke Psalm zou je dan 
willen bidden? 

• Vroeger zongen we vooral Psalmen 
in de kerk. Nu zingen we veel meer 
nieuwere liederen. Wat spreekt je 
het meeste aan? Is dat ook veran-
derd door de tijd? Wat zing je thuis 
het liefst?

• Welke Psalmen of Psalmverzen ken 
je uit je hoofd? Welke zou je uit je 
hoofd willen leren? 

• Lees, luister en zing eens een 
psalm in verschillende versies: 
berijmd en onberijmd, in de uit-
voering van Psalmen van Nu, The 
Psalmproject of The Sons of Korah. 
Vallen je nu andere dingen op?

• Ben je goed met muziek of taal? 
Zet een Bijbeltekst om in een lied 
of een gedicht. Of maak een eigen-
tijdse lofpsalm. Je kunt eventueel 
een bestaande psalm als leidraad 
nemen.

• Ben je creatief? Organiseer een 
avond hand lettering of bible journa-
ling rond een psalm. Wie zou je 
hiervoor kunnen uitnodigen? Er 
bestaan ook kleurboeken met psal-
men. Bijvoorbeeld Kleur de psalmen 
van Antonia Jackson.

hoofd hart handen | Ria Kuijper

Hoofd Hart Handen

CITATEN 

Het gebed is een dochter van het geloof, maar het is de dochter die de 
moeder moet onderhouden.
Sören Kierkegaard

Jezus leerde zijn discipelen niet hoe ze moesten preken,  
maar alleen hoe ze moesten bidden.
Andrew Murray
 
Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is 
onvergeeflijk.
Ludwig van Beethoven 

"De enige zorg van de duivel is om heiligen van het gebed 
af te houden. Hij is niet bang voor studies, werk en religie 
zonder gebed. Hij lacht om ons zwoegen, bespot onze wijs-
heid, maar beeft wanneer wij bidden".
Bron onbekend 
 
Liefhebben, bidden, zingen; zie daar, dat is mijn  
hele leven. 
Alphonse de Lamartine
 
De Psalmen zijn het gebedenboek van Jezus Christus.
Dietrich Bonhoeffer
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BIdden met de Psalmen | Wolter Rose

Klagen en loven

Als God niets 
doet, ziet hij 
(de bidder) de 
toekomst uiterst 
somber in. 
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J e hoeft maar door te lezen na de 
twee inleidende psalmen en je ziet 

wat deze bidders meemaakten in hun 
leven. In Psalm 3 is de koning, de 
gezalfde van de HEER (vgl.2:5-9), op 
de vlucht voor zijn eigen zoon (3:1). 
Wat zeg je in zo’n situatie tegen God? 
Als je verder leest, ontdek je dat zulke 
moeilijke omstandigheden in het Boek 
van de Psalmen eerder regel dan uit-
zondering zijn. Je komt mensen tegen 
in allerlei situaties en stemmingen. 
Zeker: mensen geven uiting aan hun 
vreugde, ze loven God, doen Hem een 
liefdesverklaring, spreken hun vertrou-
wen in Hem uit, verlangen naar Hem. 
Maar ook: mensen schamen zich, ze 
voelen zich schuldig, hebben hun twij-
fels, zijn verdrietig, bang, wanhopig, 
boos, ze klagen, ze haten.

De klacht
Een emotie die het vaakst terugkeert 
in de psalmen is de klacht. Psalm 13 
is een goed voorbeeld van een gebed 
waarin we de bidder horen klagen. Hij 
stelt vijf bange vragen, telkens (op één 
keer na) ingeleid met de woorden ‘Hoe 
lang nog..?’ Vervolgens doet hij drie 
keer een dringend beroep op God om 
in te grijpen. Als God niets doet, ziet hij 
de toekomst uiterst somber in: hij gaat 
eraan onderdoor, zijn vijanden en bela-
gers scoren een overwinning. De bidder 
is nog niet uitgesproken. Er gebeurt iets 

bijzonders. Opeens spreekt de bidder 
zijn vertrouwen uit (3:6). Hij weet dat 
hij zal juichen en zingen voor de HEER. 
Die wending is bijzonder, want er is 
nog helemaal niets aan de situatie van 
de bidder veranderd.

Wending
Waar komt dat vertrouwen vandaan? 
De bidder geeft het antwoord zelf: ‘Ik 
vertrouw op uw liefde’. Het woord dat 
hij gebruikt, verwijst naar de loyaliteit 
waarmee twee partijen zich aan elkaar 
verplichten wanneer ze een verbond 
sluiten. De liefde waarmee God zich 
aan de mensen van zijn volk heeft 
verbonden, geeft houvast, ook als een 
mens het niet meer ziet zitten. Moei-
lijke omstandigheden zijn de regel in 
de psalmen. Er zijn allerlei redenen 
waarom mensen klagen en hun bange 
vragen voor God neerleggen. Het 
bijzondere is dat ook zo’n wending van 
klacht naar vertrouwen en/of lofprijzing 
de regel is. In de meeste klaagpsalmen 
ben je er getuige van dat mensen er in 
slagen door hun tranen heen toch op 
de een of andere manier God in zicht te 
houden.

Duisternis
Er zijn uitzonderingen: klaagpsalmen 
die eindigen in duisternis. In Psalm 88 
gebeurt dat letterlijk, duisternis is het 
laatste woord: ‘mijn enige metgezel 
is de duisternis’. De bidder ondergaat 
de toorn van God, hij waant zich bijna 
dood, ziet geen uitweg meer. Ook zulke 
gebeden zijn opgenomen in de bundel. 
Alsof de samenstellers van de collectie 
willen zeggen: het is niet fout op zo’n 
manier te bidden als alles donker om je 
heen is. Maar in het ‘Boek van de Lof-
prijzingen’, zoals we de bundel hebben 
leren noemen, is het een uitzondering. 
De bundel als geheel duwt de klager 
voorzichtig in de richting van de lofprij-
zing. En soms geeft de klager zichzelf 
zo’n voorzichtige duw, zoals in Psalm 
42-43. Aan de ene kant verlangt de 
bidder intens naar God, zoals een hert 
niets liever wil dan zijn dorst lessen. 
Aan de andere kant is het loven van 
God niet meer dan een weemoedige 
herinnering uit het verleden.

Tot de orde
In Psalm 42-43 wordt de werkelijk-
heid van het heden gekenmerkt door 

Oefen je in het hopen op God

Het boek van de Psalmen begint met twee basislessen. De eerste les 
gaat over de ideale bidder die wanneer hij bidt, antwoordt op het spreken 
van God (Ps. 1). De tweede les gaat over de God tot wie je bidt: Hij is de 
koning die hemel en aarde regeert (Ps. 2). En hoe gaat het dan verder? 
De psalmen die volgen, maken duidelijk dat deze gebeden niet in een 
ivoren toren zijn geschreven. Ze zijn uit het leven gegrepen.
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tranen die maar niet ophouden. Maar 
opeens is het alsof de bidder zichzelf 
onderbreekt. Hij roept zichzelf tot de 
orde. Hij ziet de werkelijkheid onder 
ogen, maar hij legt zich er niet bij neer. 
Hij geeft zichzelf een duw in de goede 
richting. God loven – op dit moment 
lukt het hem niet. Zo kan het gaan in 
een mensenleven. Maar de bidder van 
deze dubbelpsalm wil het niet ge-
woon gaan vinden en daarom geeft hij 
zichzelf huiswerk mee: oefen je in het 
hopen op God. En hij kijkt vooruit, naar 
het moment waarop wat nu niet lukt 
weer mogelijk is: God loven. Hij vindt 
het zo belangrijk dat hij zijn duwtje 
verschillende keren herhaalt. Het wordt 
een refrein, een medicijn om niet door 
tranen meegesleurd te worden. De 
hoop concentreert zich in een gebed 
om het licht en de waarheid van God 
(43:3). Daarmee heb je een gids die je 
brengt bij de bestemming: de heilige 
berg, de plaats waar God woont (43:3), 
het altaar (43:3), de plaats waar Hij de 
ontmoeting mogelijk maakt. ‘Eens zal 
ik u loven’ verandert daar in ‘dan zal 
ik u loven’ (43:4). Het is ook de plaats 
waar de bidder opnieuw zal ontdekken 
hoeveel God voor hem betekent: ‘God, 
mijn hoogste vreugde’.

Vertekend beeld
Psalm 73 laat zien wat er kan gebeuren 
als je in goede of in slechte tijden stopt 
met de lofprijzing. Leven zonder te 
loven vertekent uiteindelijk je beeld van 
de werkelijkheid. Je blik wordt gevangen 
door mensen die van God los zijn en 
je maakt van een momentopname het 
totaalplaatje: het gaat hen altijd voor de 
wind (3-12). Als je naar je eigen leven 
kijkt, valt God buiten de horizon: er is 
iemand die zich niet aan het contract 
houdt, maar ik ben het niet (13-14). Zo 
gevaarlijk is leven zonder lofprijzing. 
Een psalm wordt vaak pas echt span-
nend als je hem in zijn geheel leest. 
Als je Psalm 73 doorleest, zie je in de 
tweede helft iemand met een totaal 
ander beeld van de werkelijkheid. Het 
is dezelfde spreker, maar inmiddels is 
hij wijs geworden (vgl. Ps. 92:7-8). De 
plaats waar de verandering gebeurde 
is, net als in Psalm 43, het heiligdom, 
waar God woont (17). Hij beseft dat 
het uiteindelijk slecht af zal lopen met 
de mensen los van God (17-20). Maar 
vooral: God komt in een heel ander 
licht te staan. Als je God hebt, heb je 
alles (26), ook als je verder niets meer 
hebt – zelfs als je sterft (24). 

 
De aangesprokene
Het gaat niet vanzelf, met God in je 
blikveld leven. Als je je niet oefent in de 
lofprijzing ben je het zicht vroeg of laat 
zomaar kwijt. Daarom hoor je van alle 
kanten in het Boek van de Psalmen het 
gebod God te loven. Soms hoor je het 
mensen tegen zichzelf zeggen: ‘Prijs de 
HEER, mijn ziel’ (Ps.103:1,22). Wie aan 
het gebod (of is het een uitnodiging?) ge-
hoor geeft, vindt ook in moeilijke omstan-
digheden reden vertrouwen in God uit 
te spreken en Hem te loven, dwars door 
tranen heen. Klagen en loven zijn niet 
twee gescheiden circuits. Ze zijn met el-
kaar verbonden omdat de aangesprokene 
dezelfde is: de God die zijn woord spreekt 
en die je alleen daarom al kunt prijzen, is 
dezelfde God die je niet wegstuurt wan-
neer je Hem vraagt je tranen in een kruik 
op te vangen (Ps. 56).

Wolter Rose, Universitair hoofddocent 
Semitische Talen, Geschiedenis en Cultuur 
van het Oude Nabije Oosten aan de TU 
in Kampen. Eerder gepubliceerd in: de 
Reformatie 16-11-2012 

Het wordt een refrein, 
een medicijn om 
niet door tranen 
meegesleurd te worden

Samenvatting
In de Psalmen kom je mensen tegen in allerlei stemmingen. De klacht keert 
als emotie het vaakst terug, zoals in Psalm 13. De dichter stelt vijf bange 
vragen, ingeleid met de woorden “Hoe lang nog..?” Maar dan komt er een 
wending en spreekt hij zijn vertrouwen uit. Zo’n wending van klacht naar 
vertrouwen en lofprijzing komt vaker voor in de psalmen en laat zien dat 
mensen er in slagen God in zicht te houden. De Psalmen duwen de klager 
voorzichtig in de richting van lofprijzing. Een goed voorbeeld daarvan is de 
dubbelpsalm 42/43 waar de dichter uitkijkt naar het moment waarop God 
loven weer lukt.
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Als zondags ouderling Brakke,
staande aan de lessenaar,
gezicht naar de gemeente,

een Schriftgedeelte las,
dan kreeg het Woord stem.

Maar als hij soms een psalm moest lezen,
dan zong hij hem (de zangerige 

voorleesstem van een  
ouderling-voorlezer uit

een boerendorp reikt opeens tot Davids luit).
Dan zong hij op de wijze van

De lelie der getuigenis,
De hinde van de dageraad,

De duif op verre terebinten;
dan zong hij op de wijze van

Verderf mij niet, mijn God;
een kleinood van de knecht des Heeren,

van David, een gebed,
een psalm met smekende stem.

Hij zong voor de gemeente:
Gij volkeren, looft allen Hem.

Koos Geerds

Uit: Staphorst, 1998
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"D e Psalmen hebben een 
bijzondere dynamiek, die 

na tweeduizend jaar nog steeds 
overeind staat.” Aan het woord is 
Rien van den Berg, journalist, dichter 
en jongerenpastor. “De 150 teksten 
zijn in een periode van zo’n duizend 
jaar ontstaan. Je komt daardoor alle 
emoties en situaties tegen.” Het 
schrijven van nieuwe liederen is 
volgens Van den Berg belangrijk, “het 
kan niet anders dan dat we liederen 
blijven maken. Tegelijk is het fijn dat 
sommige Psalmteksten, die je in de 
huidige situatie niet zo snel zou zingen, 
alvast klaarliggen voor als de situatie 
verandert en je ze nodig hebt.” Over die 
bijbelse liedteksten zegt Van den Berg: 
“Het is een dynamiek in de teksten. Het 
is mijn woord aan God, maar ook Gods 
Woord aan mij, Zijn handtekening 
staat er onder. Ik mag zingen wat ik 

zing, want Hij legt het mij op de lippen. 
Het is daardoor een direct en intiem 
gesprek, met een wederkerigheid.” 

Psalmenmarathon 
Toen Psalmen Voor Nu (PvN) net 
begonnen was, hield de Nederlands-
Gereformeerde predikant Freddy 
Gerkema een psalmenmarathon. 
“Een verslaggever van het Nederlands 
Dagblad vroeg na afloop aan Gerkema 
wat hij nu had ontdekt. Hij antwoordde: 
‘Dat het leed in het Psalmboek exact 
hetzelfde is als het leed in de wereld’. 
Ik wil daar nog wel aan toevoegen: je 
ontdekt dat het leed en de vreugde in 
de Psalmen precies even groot zijn als 
die in je eigen leven.” Als voorbeeld 
noemt Van den Berg een grootvader die 
op sterven lag. “Zijn kleinzoon vroeg 
hem: ‘Opa, als ik alles weg haal en 
er mag nog één ding blijven, wat zou 

IntervIew | Frits Tromp

dat dan zijn?’ Opa antwoordde: het 
Psalmboek. Kleinzoon dacht dat opa 
misschien de hele bijbel bedoelde. ‘Nee 
nee,’ zei opa, ‘de hele Bijbel kan ik niet 
meer vasthouden, maar de Psalmen, 
daar staat alles al in’.” De jarenlange 
ontstaansgeschiedenis van de Psalmen 
levert een rijk en breed aanbod aan 
liederen op. “Het gaat van oorlog naar 
decadente luxe. Daardoor kun je bij elke 
tijd een goede selectie maken. Elke tijd 
vraagt ook om een andere keuze: in de 
oorlog zing je andere psalmen dan in 
tijden van corona.”

Individualiteit
Sommige Psalmen lenen zich niet voor 
een gemeentezang, vindt de pastor-
journalist. “Ik pleit voor meer ruimte 
voor individualiteit van de Psalmen. 
Het is niet nodig om altijd een lied 
gezamenlijk te zingen. Het is soms 

Psalmen zingen is een duet
Rien van den Berg (1970) is een Nederlands schrijver, dichter, journalist en predikant. Hij werkt bij het 
Nederlands Dagblad en is betrokken bij het Jongerenklooster. In 2015 verscheen Aslander, het christelijke 
Boekenweekgeschenk. Ook is Van den Berg een van de initiatiefnemers van Psalmen voor Nu (PvN), een 
project waarbij alle psalmen op nieuwe muziek zijn gezet, in een vertaling die aansluit bij het eenentwintigste-
eeuws taalgebruik. Het complete muziekboek van PvN is te bestellen via de website www.psalmenvoornu.nl.

Rien van den Berg startte in 2003 het initiatief Psalmen voor Nu, waarbij alle 
Psalmen worden omgezet voor hedendaags gebruik. Alle 150 Psalmen zijn in een 
nieuw jasje gestoken. Tijd voor een muziekboek met álle bladmuziek.
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Je zingt met God 
mee, omdat het Zijn 
woorden zijn

Psalmen zingen is een duet

ook een verrijking om te luisteren 
naar een lied, om in jezelf te keren, 
de Psalm binnen te laten komen en je 
op je eigen situatie te bezinnen.” De 
componisten en dichters van Psalmen 
Voor Nu hebben zich laten inspireren 
door popmuziek. Maar het doel was 
niet, om via PvN de popmuziek de 
kerk binnen te brengen. “We wilden 
de Psalmen levend houden. We zagen 
dat de jongere generatie deze liederen 
dreigde te verliezen. De jongeren 
snappen de teksten niet meer. Vanuit 
de liefde voor dit liedboek zijn we 
dit project begonnen.” Het hele 
Psalmboek is onder handen genomen. 
“Veel andere projecten berijmen délen 

uit de psalmen, of alleen een selectie 
van psalmen. Dan zing je bij Psalm 
95 bijvoorbeeld alleen de eerste drie 
verzen.” Het opnieuw bewerken van 
de Psalmen was ook eng, vertelt 
Van den Berg. “De melodieën van 
‘Genève’ zijn sterk. De eerste Psalm 
die we bezorgden, was Psalm 121. 
De componist heeft voor deze Psalm 
de melodie en tekst van de eerste 
anderhalve regel zo goed als intact 
gelaten.”
 
Meezingen 
De componisten hebben huiswerk 
gedaan. “Ze hebben gekeken naar 
publiek van liveoptredens. Zij kennen 
de songs van de cd’s van de artiesten. 
Welke liedjes kun je dan goed live 
meezingen? De ontdekking van dit 
project is dat het publiek soms best 
ingewikkelde dingen massaal meezingt, 
omdat ze die van de cd kennen. De 
praktijk leert dat Psalmen voor Nu veel 
zingbaarder zijn dan de kerkmusici en 
‘deskundologen’ dachten.”Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de onbekende Psalm 
98. “De drummer van een gemeente-
band is voor deze versie gevallen. 
Hij heeft de band én de gemeente 
meegekregen en sindsdien is Psalm 
98 een van de meest geliefde liederen 
in deze gemeente. Ze zingen hem zo 
weg.” In alle bescheidenheid vindt 
de journalist dat het project PvN is 
geslaagd. “Psalmen Voor Nu heeft een 
aantal ‘klassiekers’ voortgebracht, zoals 
Psalm 16, die vaak wordt gebruikt in 
belijdenisdiensten. Maar ook Psalm 84 
en Psalm 130 zijn bekend geworden.”
‘Geslaagd’ is een relatief begrip, 
vertelt Van den Berg. “In 2005 was net 
de eerste cd verschenen. In dat jaar 
meldden twee families dat ze onze 
psalmteksten gebruikt hadden op de 
rouwkaart van een overleden geliefde, 
of dat een regel zelfs in een grafsteen 
was gebeiteld. Als je psalm op zo’n 
moment overeind blijft, is er echt iets 
moois gebeurd.
Bij elke uitgave van nieuwe bewer-
kingen, zijn ook nieuwe muziekboeken 
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verschenen. “Losse delen, nooit het 
complete boek. Ik leen wel eens een 
muziekboek uit, maar ik ben er in-
middels ook wat kwijt,” lacht Van den 
Berg. “Nu alle Psalmen klaar zijn, is het 
dus ook hoog tijd voor een compleet 
muziekboek.” 

Kwetsbaar

Op het kwetsbaarst van het leven gaan 
de Psalmen mee in de levens van de 
gelovigen. “Via Psalmen Voor Nu 
ontdek ik dat de unieke dynamiek van 
de liederen overeind blijft. Je zingt met 
God mee, omdat het Zijn woorden zijn 
die Hij je aandraagt. Psalmen zingen is 
dus een soort duet tussen God en jou.”

De auteur van de al eerder 
uitgegeven schets De Kleine 

Profeten, ds. Marius van Rijswijk, is 
erin geslaagd om ditzelfde onderwerp 
in een gemeenteschets aan te bieden 
met als titel: God praat door de Kleine 
Profeten tegen jou.Kunnen die woorden 
na 2500 jaar nog steeds actueel zijn? 
De schrijver bevestigt die vraag in 
z'n woord vooraf: “Het is voor mij 
de afsluiting van een lange en mooie 
reis met deze profeten. Onderweg 
ben ik enorm verrast door hen. Want 
ze zijn ongelofelijk actueel en ze 
brengen mij dichter bij God”.

Nieuwe Gemeenteschets

BondIg

DANK 
 
Graag spreekt het bestuur van de Bijbelstudiebond zijn dank en waardering uit aan de redactie van Wegwijs. Het lukt hen 
om zelfs in deze coronatijd prachtige Wegwijs nummers op de mat van onze lezers te laten landen. Daar zijn we allemaal 
blij mee. 
 
Het bestuur

In vier thema’s komen vervolgens 
aan de orde: Sociale gerechtigheid, 
Redding en oordeel, Gods aanwezig-
heid, Eerbied voor God. De auteur 
koppelt telkens een van de kleine 
profeten aan een nieuwtestamentisch 
gedeelte en weet daarmee de ge-
noemde thema’s dichtbij en in onze 
eigen tijd te plaatsen. Elk hoofdstuk 
heeft bespreekpunten voor jong 
en oud. Verder kan het leesrooster 
helpen bij gewenste verdieping. Meer 
dan de moeite waard om in kringen, 
bijbelstudiegroepen of gemeente-
breed, te gebruiken. Op de website 

www.steunpuntbijbelstudie.nl is 
de gemeenteschets gratis te down-
loaden en ook kan een papieren 
exemplaar aangevraagd worden: 
Gemeenteschets 31, God praat door 
de Kleine Profeten tegen jou; van ds. 
Marius van Rijswijk.

Het kan niet anders 
dan dat we liederen 
blijven maken 
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Om zanger Meindert Talma te 
parafraseren: God houdt veel van 

Leeuwarden, dat er zoveel kerken zijn.

In dezelfde periode was een werkgroep 
bezig om een Europese ontmoeting 
voor jongeren te organiseren in Leeu-
warden. Een Taizé-ontmoeting, verwij-
zend naar het oecumenische klooster 
in het Zuid-Franse stadje Taizé. Ooit 
gesticht door frère Roger. Ik sloot me 
er bij aan, waardoor ik op een relatief 
makkelijke manier contact maakte met 
mede-gelovigen in de stad en buiten de 
kerkmuren om.
Na deze Europese ontmoeting zijn in 
het Luthers-Evangelische kerkgebouw 
nog maandelijks vieringen in de stijl 
van Taizé gehouden. Maar dat is inmid-
dels doodgebloed. 
Kenmerkend voor de stijl van Taizé zijn 
de liederen. Een of twee zinnen die op 
een rustige manier worden herhaald. 
Sommigen vinden het een mantra, 
anderen zijn blij met de kenmerkende 
rustige stijl. Over smaak valt niet te 
twisten. Evenmin over de stijl van 
kerkmuziek.

Tegenwoordig is de Lectio Divina ook in 
protestantse (en gereformeerde) kerken 
in opkomst. Via deze ‘goddelijke lezing’ 
wordt een korte tekst uit de Bijbel meer-
dere malen gelezen, om zo te ontdek-
ken of en wat God via de tekst aan de 
lezer zegt. Hetzelfde gebeurt in zekere 
zin met het zingen van Taizé-liederen. 
Deze liederen zijn teksten uit de Schrift, 
op een eenvoudige melodie gezet. Het 
is een gemeenschappelijke manier om 
bijbelteksten te laten spreken, om zo de 
woorden eigen te maken. Een melodie 
helpt om een tekst te onthouden.
Een van de mooie liederen is ‘Als alles 
duister is, ontsteek dan een lichtend 
vuur dat nooit meer dooft’. Of neem 
Bless The Lord My Soul, dat ook afkom-
stig is uit de bundel van Taizé.
Ik heb gezien hoe godsdienstig Leeu-
warden is. De Taizé-ontmoeting van 
2013 was niet een ‘altaar aan een onbe-
kende god’, maar was een manier om 
-met name- jongeren dichterbij de Heer 
te brengen.

Is ‘Taizé’ een goed alternatief voor ‘de 
Psalm’? Is het Psalmboek te vervangen? 

Dat is maar de vraag. Tegelijk worden 
we in de Psalmen en in de brieven van 
Paulus opgeroepen tot het zingen van 
een nieuw geestelijk lied en hymnen die 
de Geest ons ingeeft.
Het zijn liederen die elkaar aanvullen. 
Tot eer van God. En tot opbouw van 
Zijn gemeente.

Taizé
met luIde trom(P) | Frits Tromp

Toen ik naar Leeuwarden verhuisde, heb ik me ook wat georiënteerd op het 
geestelijk leven van de voormalige Hofstad. Zoals Paulus bij de Areopagus, zo zag 
ik dat de mensen in Leeuwarden bijzonder godsdienstig zijn. Een vrijgemaakt-
gereformeerde kerk, een aantal filialen van de Protestantse Kerk in alle breedte, 
twee gebouwen van de Rooms-Katholieke Kerk, een Messiaanse gemeente, enkele 
kerken van de baptisten en van evangelische snit en zelfs een evangelisatiepost 
van de Gereformeerde Gemeente.

Een of twee zinnen die 
op een rustige manier 
worden herhaald
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‘Wel in de wereld, niet 
van de wereld’ zeggen 
we weleens. Dat is de 
positie van christenen. De 
kerk is vaak vergeleken 
met een schip. En een 
schip hoort in het water, 
maar wanneer er water 
in de boot komt is dat 
levensgevaarlijk. De 
eeuwen door heeft de 
kerk moeten strijden 
om haar leden te 
beschermen tegen allerlei 
verzoekingen. Gelovigen 
kwamen uit de wereld, 
maar de wereld verdween 
niet zomaar uit gelovigen.
 

Nee, een kerk bestaat uit mensen 
van vlees en bloed. Mensen die 

kwetsbaar zijn, ook om van de goede 
weg te worden afgetrokken. Niet voor 
niets trok de apostel Paulus flink van 
leer tegen allerlei vormen van verloede-
ring van de samenleving in zijn dagen. 
De eerste christenen leefden kennelijk 
al binnen een dergelijke wereld. Vooral 
rijkdom en luxe lijken een voedingsbo-
dem voor afvalligheid. De Here Jezus 
heeft daarop gewezen toen Hij zei dat 
een kameel gemakkelijker door het oog 
van een naald gaat, dan dat een rijke 
het koninkrijk van God binnengaat. Is 
welvaart daarom zondig? Dat zegt de 
Heiland niet. Niemand werd veroor-
deeld of buitengesloten vanwege diens 
bezit. Het ging Hem om geloof en 
navolging, om een levenshouding die 
gericht is op het dienen van God.  

Individueel 
Wanneer wij het over de Oude Kerk 
hebben, dan wordt daarmee de kerk 
bedoeld in de eerste eeuwen van het 
christendom. Dat was de kerk in het 

Romeinse rijk, voornamelijk gesitueerd 
in landen rond de Middellandse Zee. 
En ondanks de verbluffende opmars 
van het christendom in die tijd, kwam 
je die kerk nog niet zo gemakkelijk 
binnen. Eerst diende je een langdurige 
en intensieve catechese te volgen. Die 
werd vaak nog voortgezet nadat je al 
was toegelaten tot de kerkdiensten en 
de avondmaalsviering. Het kan niet 
anders of kerklidmaatschap kwam 
voort uit een diepe overtuiging. Iemand 
die dat miste haakte onderweg al af. 
Maar mensen blijven mensen. Ook 
kerkmensen. Wereldse genoegens 
blijven aantrekkelijk. Daarom zochten 
sommige christen de eenzaamheid op, 
vaak in de woestijn. Zij meenden zich 
dan beter of zelfs uitsluitend op God te 
kunnen richten. En hiermee meenden 
zij zichzelf te kunnen beschermen te-
gen allerlei verleidingen die hun van het 
geloof konden vervreemden. Die angst 
kon extreme vormen aannemen waarbij 
zij zichzelf opsloten. We bedoelen 
daarmee de kluizenaars. Hierin ligt de 
oorsprong van het kloosterwezen. Met 

en zó voort | Huib Noordzij

Leven in  
gehoorzaamheid
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dit belangrijke verschil dat kloosters 
door meer personen werden bewoond.  
 
Massaal 
Na de eerste eeuwen (van de Oude 
Kerk) breekt een periode aan die wij 
de Middeleeuwen noemen. En al 
denken wij dan aan de periode van 
ongeveer het jaar 500 tot het jaar 1500, 
de bevolking zal destijds niet ervaren 
hebben dat ze van het ene tijdperk, het 
andere binnenstapten. De bekering van 
onder andere de Galliërs, Germanen, 
Goten en daarmee de vestiging van de 
katholieke kerk in West-Europa heeft 
enkele eeuwen geduurd. We spreken 
dan over de kerstening van de heidense 
volkeren. Anders dan de hierboven ge-
schetste situatie in de Oude Kerk, was 
de bekering hier vaker massaal. Toen 
een Frankische koning tot geloof kwam 
en zich liet dopen, werden meteen ook 
zijn 3000 soldaten gedoopt. Zij waren 
vanaf die dag ook ‘christenen’. Het mag 
duidelijk zijn dat hiermee een ander-
soortige christelijke kerk ontstond. Bis-
schoppen vreesden dat wanneer hun 

parochianen na afloop van de dienst de 
kerk verlieten (als zij al kwamen), aller-
lei heidense gebruiken in ere hielden. 
 
Heilig 
Tijdens de Middeleeuwen raakte het 
geloof meer en meer los van Gods 
Woord. Genade kon eenvoudig ver-
kregen worden door gebruik te maken 
van het sacrament, waarmee het heil 
als het ware de mensen kon worden 

ingegoten. Of dat mensen meenden 
genade te kunnen kopen, denk aan 
de aflaathandel. We maken even een 
grote stap in de tijd. De Reformatie in 
de 16de eeuw beoogde hervorming van 
de kerk. Het Woord kreeg weer gezag. 
Niet alleen in de kerk (verkondiging, 
organisatie). Gelovigen zijn ook geroe-
pen om met de zonde te breken. Maar 

Een levenshouding 
die gericht is op het 
dienen van God

ook in de moderne tijd bleven mensen 
nog altijd mensen. Het heeft predikan-
ten en kerkenraden veel gebed, geduld 
en energie gekost om gemeenteleden 
op het juiste spoor te brengen, door 
hen met de zonde te laten breken en 
uit liefde het goede te gaan doen. Die 
arbeid heeft vrucht gedragen. Dat wil 
niet zeggen dat er volmaakte gemeen-
ten ontstonden. De kerk is heilig. Maar 
een ‘heiligenkerk’ heeft op aarde nooit 
bestaan. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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verBeeldIng verwoord | Ida Slump-Schoonhoven

Blik achter de schermen
Een glooiend landschap met hier en daar een boom en een paar huisjes. In het 
midden een hoog oprijzende berg, en op die berg een statige gestalte. Wie is hij en 
waarom staat hij daar? En wat gebeurt hier allemaal?  

Op deze tekening uit het Utrecht Psalter is de tekst van 
Psalm 2 'vertaald' tot één voorstelling waarin we alle 

gebeurtenissen 'teruglezen'.  

Links vooraan bij de berg zien we de machthebbers van de 
wereld. Dreigend heffen ze hun speren terwijl ze hun grote 
woorden spreken:

“We zullen ons met man en macht verzetten
tegen de Heer en zijn gezalfde zoon,
want hun gezag wil ons zoveel beletten.
Dat hindert ons, dus gooi ze van de troon!”  

In de hemel boven hen troont God. Hij beantwoordt hun 
grootspraak:

“Luister naar mij, dit mag u nooit vergeten: 
Ik heb mijn Zoon gezalfd en aangesteld.

Hoe waagt u het om u met Hem te meten?
Hij heerst als koning op de Sionsberg.”

Op de berg staat een man die aan zijn nimbus herkenbaar is 
als Gods Zoon. Hij kijkt naar de hand waaruit hij alle macht 
ontvangt.

 “Van nu af,” sprak de Heer, “zul jij mijn zoon zijn.
Vraag mij, jij die mijn grote koning bent,
en alle volken zullen dan jouw loon zijn.
De machtigen worden door jou verbrijzeld
als zij zich blijven keren tegen God.”

Heel letterlijk wordt uitgebeeld wat God hem toezegt: 
“Jij kunt de volken met je staf van ijzer
stukbreken als een aardewerken pot.”
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Rechts van de berg staat nog een groep gewapende mannen. 
Uit hun houding blijkt dat zij gehoor geven aan de woorden 
van de psalmdichter:

Dus, wereldleiders, luister en wees wijs,
neem huiverend Gods waarschuwing ter harte.
Aanbid de Heer en geef uw plannen prijs,
bewijs hem eer in plaats van hem te tarten. 

Helemaal links trekken engelen (of zijn het demonen?) in 
opdracht van God ten strijde met pijl en boog, met speren, 
bijlen en een drietand. Tegen mensen die zich niet storen 
aan de waarschuwing die geklonken heeft:

Kniel voor de zoon, want snel ontvlamt zijn woede 
als vuur dat een dood spoor maakt van uw weg. 

Maar de Zoon strekt zijn hand uit naar degenen die Hem 
aanvaarden. Dat laat zien dat

voor iedereen die schuilt onder zijn hoede
bescherming en geluk zijn weggelegd.

We krijgen hier een blik achter de schermen van de wereldge-
schiedenis, die ons waarschuwt, bemoedigt, en oproept om 
- in ons leven en onze gebeden - te schuilen bij de Zoon.

Het Utrechts Psalter (=Psalmboek) is een beroemd 
manuscript dat zich bevindt in de Universiteits
bibliotheek van Utrecht. Waarschijnlijk is het rond het 
jaar 820 in de omgeving van Rheims vervaardigd als 
gebedenboek voor een hoogwaardigheidsbekleder, 
misschien Lodewijk de Vrome. Iedere psalm wordt 
voorafgegaan door een illustratie over de volle breedte 
van de tekst. Zoiets was nog nooit eerder gedaan. 
De verschillende elementen van de psalm zijn telkens 
geïntegreerd in een uitgebalanceerde compositie en 
met elkaar verbonden door de elementen van een 
illusionistisch landschap. Gezichtsuitdrukkingen, 
houdingen en gebaren tonen menselijke emoties. 
De met bruine inkt getekende lijnen zijn dun en 
vloeiend en zorgen voor een dynamisch beeld. Ook dat 
was verrassend nieuw.

Utrechts Psalter, Psalm 2

Ida Slump-Schoonhoven
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Van weinig andere Psalmen in de 
Bijbel weten we zoveel over de 

achtergrond waartegen ze zijn ont-
staan. De emoties, de worstelingen van 
de dichter zijn zo herkenbaar: diep ver-
driet, wanhoop, kwelling en krenking, 
liefde en onbegrip, onmachtige troost-
woorden, vooroordelen. En uiteindelijk 
als wanhoop is veranderd in hoop, als 
haar gebed is verhoord en als zij zich 
aan haar eigen belofte houdt, bidt en 
looft zij God in een lied.

In haar verdriet kunnen we Hanna 
volgen, maar in haar blijdschap? Wie 
zou haar eigen jonge kind achterlaten 
in een heiligdom, ook al is dat het hei-
ligdom van God? Onder de hoede van 
een priester op leeftijd, ook al is het een 
priester van de Heer? Toch gaat het be-
ter dan je zou verwachten. Anders dan 
de zonen van Eli groeit Samuel dicht bij 
de Heer op. Hij gaat zelfs een beetje op 
Jezus lijken: God en de mensen houden 
van hem.

aan het woord | Ria Kuijper 

Het gebed van 
Hanna

Maar dat kon Hanna nog niet weten. Zij 
kon alleen haar vertrouwen op God uit-
zingen. Ze bagatelliseert de pijn uit het 
verleden niet. Je krijgt ook niet de indruk 
dat het gedrag van Peninna vergeten en 
vergeven is. Ze gebruikt zonder meer 
het woord ‘vijanden’. Maar ze laat het 
oordeel aan de Heer: Hij zal onze daden 
wegen. En ze dankt God want ‘dankzij 
Uw hulp beleef ik vreugde’.

God keert alles om. Hanna heeft dat 
in haar eigen leven ook meegemaakt. 
Wat ze hierover zegt, lijkt op wat Maria 
eeuwen later onder woorden brengt: 
“Heersers stoot hij van de troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege  
handen.”

Hanna’s vertrouwen in God heeft te ma-
ken met haar vertrouwen in zijn groot-
heid en macht. Dezelfde God die de 
aarde op zijn plaats heeft gezet, spreekt 

recht over de mensen. Hanna eindigt 
met de aankondiging dat deze machtige 
God een koning zal kiezen. Hij zal zijn 
gezalfde macht en aanzien geven. 
 
1 en 2 Samuel vormden oorspronkelijk 
één boek. Aan het begin van het boek 
Samuel staat het lied van Hanna. Aan 
het eind is een lied opgenomen van 
koning David, die eens door Hanna’s 
zoon gezalfd werd. David pakt verschil-
lende thema’s uit het lied van Hanna op 
en hij sluit, net als zij, af met woorden 
over de gezalfde koning: 
“Hij schenkt zijn koning overwinningen,
betoont zich trouw aan zijn gezalfde,
aan David en zijn nageslacht voor altijd.” 

Het boek Samuel eindigt bij de dood 
van David, maar de geschiedenis van 
Gods heil gaat verder. Door het leven 
en de liederen van Hanna en David 
wijst God heen naar Jezus de gezalfde, 
de Koning die gekomen is om de we-
reld te redden.

“Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten,
hij houdt een ereplaats voor hen vrij.”
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Als hoogleraar aan de 
Theologische Universiteit 
Apeldoorn heeft Arnold 
Huijgen veel gepubliceerd 
over het kennen van God 
en het lezen en verstaan 
van de bijbel. Maar 
dit gebeurde vooral in 
academisch Engels. In het 
boek Lezen en laten lezen, 
zet Huijgen zijn inzichten 
uiteen voor een breder 
kerkelijk publiek. 

Enerzijds wordt de bijbel steeds 
meer gezien als een ingewikkeld 

boek dat moeilijk toepasbaar is in onze 
huidige werkelijkheid. Anderzijds heeft 
het rationalisme veel invloed op de  
manier waarop we de bijbel lezen. Met 
het verstand worden methodes (niet 
alleen historisch-kritische) gebruikt 
om de Bijbel te exegetiseren, worden 
oplossingen gezocht voor problemen 
waar de bijbelschrijvers geen idee van 
hadden (mogen vrouwelijke ambtsdra-
gers en homosexuele relaties en hoe 
zit het met schepping en evolutie?) en 
wordt de onfeilbaarheid van de bijbel 
verdedigd.

Maar om de bijbel tot ons heil te lezen 
hebben we niet in de eerste plaats 
verstand maar geloof nodig. En geloven 
doen we met ons hart, onze ziel. Zolang 
ons hart niet afgestemd is op de Schrift 
is de kans groot dat ons ontgaat dat 
God ons wil aanspreken in zijn Woord 
en dat Hij ons antwoord vraagt. Dan 
missen we datgene wat Huijgen graag 
“Gods verborgen omgang” noemt en 
dan missen we Jezus Christus zelf als 
waarheid en midden van de Schrift.

Maar hoe raakt ons hart afgestemd op 
Gods spreken in de Bijbel? Daarvoor 
grijpt Huijgen terug op drie leesregels 
van Luther. Dit zijn niet zozeer regels 
waarmee je de bijbel leest en exege-
tiseert. Deze regels helpen je om te 
luisteren en je te laten lezen door Gods 

woord. Het gaat om 1) gebed om de 
verlichting met de heilige Geest, 2) 
meditatie, dat wil zeggen: Gods woord 
overdenken en laten inwerken op je 
leven en 3) aanvechting: ondanks alles 
wat je in de wereld ziet, op God blijven 
vertrouwen. 
 
In een wat meer specialistisch hoofdstuk 
over de theologische en filosofische 
achtergronden gaat Huijgen nader in op 
de invloed van het huidige rationalisti-
sche denken; hij breekt een lans voor de 
ziel als de plaats waar we ontvankelijk 
kunnen zijn voor God omdat God met 
ons bewogen is. De traditioneel theolo-
gische thema’s inspiratie, schriftgezag 
en historiciteit komen vervolgens aan de 
orde. En ook de culturele afstand tussen 
ons en de bijbeltekst, een afstand die 
veel groter maar ook veel kleiner is dan 
wij denken. 

Het laatste hoofdstuk bevat drie prak-
tijkvoorbeelden van gelovig bijbellezen, 
van Bonhoeffer, Noordmans en van 
Huijgen zelf. Hoe noodzakelijk ook, in 
zekere zin is dit het minst overtuigende 
hoofdstuk. Het verstaan van Gods 
woord gebeurt volgens Huijgen in de 
ziel, in de gemeente, in het concrete le-
ven. Dat verklaart waarom een exegese 
of meditatie niet altijd makkelijk in een 
andere tijd en situatie landt. Mooi is 
wel hoe Christus in deze schriftover-
denkingen nooit ver weg is. (RK)

Boeken | Dieneke van de Kamp, Ria Kuijper, Ida Nijman-Stegeman en Piet Zeilstra

Lezen en laten lezen

Een boek waar dit symbool bij staat is 
geschikt voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Arnold Huijgen, Lezen en laten lezen, Gelovig omgaan met de Bijbel, 2019, 
KokBoekencentrum, Utrecht, ISBN 978 90 239 5869 7, 240 pag. 19,99, 
ebook ISBN 978 90 239 5893 2, ¤ 10,99
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Het kost wel tijd om dit boek van 
Keller helemaal te lezen. Bijna aan 

het eind van het boek komt hij uit bij 
de meest praktische vraag van alle-
maal: Hoe doe je dat, tijd besteden aan 
bidden? Voor hij daar aan toe is heeft 
hij ons meegenomen langs denkers 
over het gebed zoals Owen, Clowney, 
Peterson, maar vooral ook Augustinus, 
Luther en Calvijn die elk een master-
class schreven over het gebed. 

Keller begint met de Bijbel zelf, Efeziërs 
1: 15 – 19. Paulus bidt niet voor anderen 
om verbetering voor hun omstandig-
heden, maar “moge de God van onze 
Heer Jezus Christus u een geest van 
inzicht schenken opdat u hem zult 
kennen”. Door de Schrift en de Geest 
krijgen we een duidelijk beeld van God. 
Gebed wordt een antwoord aan God, 
een volwaardig gesprek, waaraan luis-

teren vooraf gaat. Prachtige gedachten 
over het gebed haalt Keller aan: zonder 
onderdompeling in Gods woord is ons 
gebed beperkt en oppervlakkig. Van-
daar dat hij veel aandacht schenkt aan 
meditatie over het Woord, vooraf aan 
het gebed.  

Bidden is de manier om een krachtig 
vertrouwen te ervaren dat God bezig 
is in ons leven en dat de moeilijke 
dingen bijdragen aan ons welzijn. Via 
de belangrijkste inzichten van de grote 
leraars uit de kerkgeschiedenis wil Kel-
ler een overgang maken van de theorie 
naar de praktijk van het gebed. Wat hij 
naar voren haalt noemt hij toetsstenen, 
die gebruikt werden om tegen een stuk-
je goud of zilver te wrijven om te zien 
hoe puur en echt het was. Bidden is een 
plicht en een vaste routine. Bidden is 
reageren op het Woord van God. Het is 

een evenwichtig samenspel tussen aan-
bidding, schuldbelijdenis, dankzegging 
en voorbede. Voor het dagelijks gebed 
stelt Keller een patroon voor van: nade-
ring, meditatie, bidden met de Bijbel, 
vrij gebed en contemplatie; beseffen 
dat God heilig is. Voor die overgang van 
de theologische overdenking naar deze 
praktijk van bidden loont het de moeite 
dit boek te lezen en te herlezen.(PZ)

God aanbidden om wie hij is

Tim Keller, Bidden. Vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God, 
2015, Van Wijnen, Franeker, ISBN 978 90 5194 536 2, 351 pag. ¤ 19,95

Tim Keller

Bidden 
Vertrouwelijke 

omgang met de  

ontzagwekkende 

God

Gebed is de sleutel tot alles.

In dit boek behandelt Tim Keller een kernbegrip uit het christelijk 

geloof: het gebed. Hoewel het zo belangrijk is, weten veel mensen niet 

goed hoe te bidden. In zijn inmiddels bekende heldere en aanspreken-

de stijl en aanpak schreef Keller een boek boordevol Bijbelse wijsheid 

en praktische adviezen. 

Bidden is de enige weg waarlangs je tot echte zelfkennis komt. Het is ook de 

belangrijkste weg waarlangs we diepgaande verandering ervaren – het aan-

brengen van een andere ordening in de dingen die we liefhebben. Door middel 

van gebed geeft God ons ontzettend veel van de onvoorstelbare dingen die hij 

voor ons in petto heeft. Ja echt, bidden maakt het veilig voor God om ons veel 

van de dingen te geven waar we het meest naar verlangen. Het is de manier 

waarop we God kennen, de manier waarop we God eindelijk als God behande-

len. Gebed is gewoon de sleutel tot alles wat we moeten doen en moeten zijn in 

dit leven. 

We moeten echt leren bidden. We moeten wel.

(Uit Hoofdstuk 1)

Tim Keller (1950) is senior pastor van de Redeemer Presbyterian 

Church in New York City. Eerder verschenen van hem een groot aantal 

titels, waaronder de bestseller In alle redelijkheid – Christelijk geloof voor 

welwillende sceptici. 
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Max Lucado heeft tientallen boeken 
geschreven die in evenzoveel 

talen zijn vertaald. Kinderboeken en 
studieboeken. Tot lering en troost. 
Waaronder ook de serie Lessen voor 
het leven. In twaalf hoofdstukken diept 
hij een bijbelboek uit. 2020 is het jaar 
van rust geworden, ongewild moes-
ten we ons eraan overgeven. De tijd 

voor zelfreflectie wordt ons door God 
gegeven. We merken in deze tijd hoe 
we in het leven staan. Tot onszelf en tot 
elkaar.
Elk hoofdstuk start met een reflectie, 
een vraag zoals: “Wat heeft op dit 
moment je hoogste prioriteit? Hoe 
probeer je die prioriteiten te bereiken?” 
Daarna een gedeelte uit de psalmen 

met een tekst waarop de verkenning 
volgt: een zestal vragen om dieper op 
in te gaan. Vervolgens een stuk ter 
inspiratie uit het leven gegrepen met 
weer zes vragen als: “Hoe kan sleur 
je aandacht afleiden van de dingen 
in het leven waar het werkelijk om 
gaat?” Elk hoofdstuk eindigt met een 
Levensles, Toewijding, Zelfreflectie 

Lessen voor het leven
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In deze Wegwijs over de Psalmen 
attenderen we graag op de uitgave 

Psalmen voor iedereen, I en II. Martine 
Krabbendam vertaalde de toelichting 
die professor John Goldingay schreef 
op de Psalmen. Goldingay is een oud-
testamenticus uit Amerika die ook in 
Engeland heeft gewoond en gewerkt.
Elke uitleg begint met een situatie uit 
het leven of uit het nieuws en vervolgt 
met een toelichting op de psalm. Deze 
is niet vers voor vers, maar stipt per 
psalm wel de belangrijkste thema’s 
aan. Van elke psalm wordt de tekst af-
gedrukt. Goldingay wil voorkomen dat Psalmen

Psalm 1-72

John Goldingay 
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In zijn serie over het Oude Testament is dit het eerste deel over de Psalmen. Het 

behandelt de psalmen 1-72. Goldingay levert bij elke psalm een kort commen-

taar in zijn levendige en enthousiaste stijl. De psalmen, zo schrijft hij, tonen ons 

vier manieren om over God te spreken: met woorden van lof, van dank, van ver-

trouwen en van gebed. Hij laat zien hoe elke psalm ook voor vandaag relevant is.

 

Het Oude Testament voor iedereen:

In zeventien deeltjes bespreekt Goldingay de Bijbel van Genesis tot Maleachi. 

Ook de meest onbegrijpelijke passages weet hij te verhelderen en toe te passen, 

eenvoudig en beknopt. Een ideale serie voor dagelijkse lezing, groepsbespre-

king, en om naar te grijpen als de Bijbellezing vragen oproept.

‘Goldingay schrijft voor iedereen als een wijze leraar, een herder, een vriend.’ 

 

‘In zijn commentaar verheldert Goldingay allerlei heikele kwesties die spelen in 

kerk en samenleving.’ 

‘Deze boekjes zijn geen diepgravende literatuur. Ze dragen er wel toe bij dat het 

Oude Testament voor iedereen leesbaarder wordt en de schrijver slaagt dus in zijn 

opzet. Op ontspannen en vlotte manier neemt Goldingay je mee door de Bijbel-

teksten. Je zou de boekjes inderdaad kunnen gebruiken voor een dagelijkse lezing.’

John Goldingay is professor Oude Testament aan het Fuller Theological Semi-

nary in Pasadena, California. Hij is oudtestamenticus en schrijver van veel com-

mentaren en boeken op zijn vakgebied.

vwBOpsalmenvooriedereen0718.indd   1 08-10-18   10:26

we zijn gedachten lezen in plaats van 
de tekst zelf.
De auteur meent dat de Psalmen 
weliswaar tot het zogenoemde Oude 
Testament behoren, maar beslist niet 
oud zijn in de zin van verouderd of 
ouderwets. Voor Jezus en de apostelen 
zijn de Psalmen een levende bron om 
God, zijn werkwijze in de wereld en 
zijn omgang met ons, te begrijpen. Wij 
hebben misschien een probleem met 
de psalmen, maar Jezus beslist niet. 
De psalmen leren ons vier manieren 
om over God te spreken: met woorden 
van lof, van vertrouwen, van gebed en 

van dank. Naast 135 psalmen waarin 
mensen tot God spreken, zijn er zo’n 
15 psalmen waarin God tot mensen 
spreekt.
De schrijfstijl is levendig en enthou-
siast. Deze boekjes zijn geschikt voor 
persoonlijke bijbelstudie en voor 
groepsbespre-
king. Minder 
voor lezing in 
gezinnen met 
kinderen.(DK)

Max Lucado, Psalmen, lessen voor het leven, ISBN 978 90 435 3311 9, 
KokBoekencentrum, Utrecht, 2019, 128 pag. ¤ 12,99

en aanwijzingen tot verdieping. De 
inspiratie verhalen staan vaak in andere 
boeken van Max Lucado, waarnaar 
wordt verwezen. Zodat je waarschijnlijk 
meer van deze auteur gaat lezen. 
Aanbevelenswaardig. Hij schrijft op een 
manier dat je prettig in gesprek kunt 
met een groep.
Vertrouwen op Gods goedheid, beproe-
vingen doorstaan. Hoe hard hebben 

we dit niet nodig. Ter bemoediging dit 
boek lezen en vooral erover praten, wees 
elkaar tot steun.
Een boek over de eredienst terwijl we 
niet naar de kerk kunnen maar thuis via 
de laptop of computer samen luisteren, 
samen zingen. Elke dag is het zoeken 
naar Gods boodschap. Vraag, zoek en 
klop zegt Max. Laten we dat doen.(INS).

Psalmen voor iedereen

John Goldingay,, Psalmen voor iedereen. Twee delen, Van Wijnen, 
Franeker, 2018, ISBN 9789051945119, 272 pag. ¤ 17,95 en ISBN 
9789051945126, 256 pag. ¤ 17,95
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In zIcht | Frits Tromp 

Het zijn van die 
verhalen en getallen 
waar je stil van wordt
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Sinds jaar en dag sta 
ik tijdens de Doden-
herdenking bij het Joods 
Monument in Leeuwarden. 
Het monument staat 
op een bijzondere plek, 
pal naast de Grote of 
Jacobijnerkerk. De mezoeza 
staat op het schoolplein 
van de voormalige 
Joodsche School, 1886-
1943. Deze voormalige 
school staat aan de A.S. 
Levissonstraat, vernoemd 
naar de opperrabbijn van 
Friesland – de hoogste 
regionale leider tussen 1935 
en 1945. Hij overleefde de 
Holocaust niet.

In de muur is een plaquette 
aangebracht. Een tekst uit Genesis 

37. ‘Het kind is er niet meer’, vermeldt 
de tekst. Een uitroep van vader Jakob, 
nadat hij hoort dat zijn lievelingszoon 
Jozef door wilde dieren is omgebracht.

 
Ook tijdens de Dodenherdenking 
van dit jaar stond ik bij deze plek. 
Geen ceremonie is uitgevoerd. Door 
dat vermaledijde coronavirus zijn 
bijeenkomsten toch al uit de agenda’s 
geschrapt. Maar sinds ik bij dit 
monument sta, heb ik nog nooit een 
plechtigheid gezien.
Bij dit monument staat een 
informatiebordje dat verteld dat het 
monument 11 mei 1987 is onthuld. 
Kees en Hubi van Renssen hebben het 
kunstwerk op verzoek van de gemeente 
gemaakt, waarbij ze tekstflarden uit de 
administratie van de Joodse gemeente 
en de Joodse school gebruikten, 
net als cijferlijsten van de Joodse 
School, adreslijsten en notulen van de 
vergaderingen van de Joodse Raad.

“Van de 655 Joodse Leeuwarders, 
waarvan het merendeel in de oude 
binnenstad woonde, zijn er ruim 
550 door de nazi’s vermoord. Hun 
bestaan is uitgewist en hun namen zijn 
opgelost in een gruwelijke oorlog.” Het 
gros kwam om in vernietigingskampen.
Het Historisch Centrum 
Leeuwarden (HCL) meldt in de 
stadswandeling Sporen Van Joods 
Leven net even iets anders. “Van 
die 665 joden waren er 76 met de 
Duitse nationaliteit, één Hongaar 
en één Pool. 23 personen waren 
afkomstig uit gemengd gehuwde 

ouders; zij overleefden allen de oorlog. 
Cijfers uit de beruchtste kampen: 
261 Leeuwarder joden stierven in 
Auschwitz; zeven in Mauthausen; 138 
in Sobibor. Het oudste slachtoffer was 
87 jaar en het jongste negen maanden. 
Slechts 20% had de volkerenmoord 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
overleefd.”

Welke aantallen je ook hanteert, helder 
is dat de nazi’s redelijk succesvol 
waren in hun aanpak om de wereld van 
de Joden te ontdoen. Redelijk, want 
overlevers waren er tóch. En van wie 
niet is teruggekomen, hebben we de 
namen. De lichamen zijn weliswaar in 
rook opgegaan, maar hun levens zijn 
niet uitgewist.
Het zijn van die verhalen en getallen 
waar je stil van wordt. Juist op de plek 
waar het Joodse leven zo bloeide. Stil 
word ik dan ook elk jaar, samen met 
een handvol andere Leeuwarders. Een 
paar, op de vingers van twee handen 
te tellen. Net als ik zoeken zij een plek 
op om de doden te herdenken. Tegen 
acht uur gaat de kleine groep staan, 
om acht uur klinken de kerkklokken. In 
andere jaren klinkt twee minuten later 
vanuit de Grote Kerk het Wilhelmus, in 
dit coronajaar moeten we het volstaan 
met een wederzijdse knik naar elkaar. 
Bedankt voor deze gemeenschappelijke 
Dodenherdenking.

Dodenherdenking
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oP de klank af | Riet Steenbergen-Busstra
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Lievelingspsalm?

Het kan zijn dat je in eerste 
instantie op de klank af geraakt 

wordt, maar dat het pas later de 
inhoud is, die je aanspreekt. Zo 
was ik als kind nogal gecharmeerd 
van psalm 6, oude berijming: O 
Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet 
ongenadig in uwe toornen gloed. 
Was ik zo’n kind, dat zuchtte onder 
eigen zondigheid? Nou nee, bepaald 
niet. Maar misschien waren het de 
woorden weldadig, ongenadig en 
toornen gloed die ik mooi vond; 
of de melodie. Of omdat het toch 
goed afloopt? Nog steeds heb ik iets 
met deze psalm: berouw, vergeving, 
Gods genade. 

Een van mijn kinderen had op school 
psalm 12 vers 4 geleerd: Gods mond 
alleen spreekt woorden die niet falen, 
zuivere woorden, onvervalst en klaar, 
als zilver dat de smeltkroes zeven 
malen gelouterd heeft. Al wat God 
spreekt is waar. Het werd onthouden 
vanwege het zilver in de smeltkroes; 

de betekenis van het vers heeft ze 
zich pas later eigen gemaakt.

Als er van alles aan de hand is in de 
wereld geeft Psalm 2 houvast: Wat 
drijft de volken wat bezielt ze toch. Wat 
is de waanzin toch die zij beramen. 
En dan vervolgens vers 2: Die in de 
hemel is gezeten lacht, want Hij is God 
die eeuwig blijft regeren. Wees niet 
bang, God ziet het en grijpt wel in op 
zijn tijd..  

Psalm 93, ook zo’n favoriet: De Heer 
regeert, bekleed met majesteit, omgord 
met kracht en grote heerlijkheid. Mooi, 
maar pas veel later, toen een zoon 
als stuurman op de grote vaart de 
wereldzeeën bevoer kreeg vooral 
vers 2 iets extra’s: Een woest geweld 
klinkt op van stroom en vloed, een 
luid gedruis dat alles beven doet, hoog 
boven zee en golven, hoe vol kracht, 
troont onze Heer, onwankelbaar in 
macht.  

En wat te zeggen van psalm 150: 
Loof de Heer uw God alom. Of, de 
laatste regels van psalm 4 vers 3: 
Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede 
slapen, want mijn leven zal Heer bij U 
geborgen zijn. En psalm 118 vers 3: ’t 
Is beter bij de Heer te schuilen, dan dat 
men bouwt op man en macht. Met 
psalm 146 vers 2 als gevleugelde 
uitspraak: Vest op prinsen geen 
betrouwen, waar men nimmer heil bij 
vindt. 
 
Nog een dan. De belijdenis-
catechisanten mogen een lied 
uitzoeken. Zoonlief kiest psalm 51 
vers 5: Schep in mij, God, een zuiver 
hart dat leeft in ’t licht, geef mij een 
vaste geest, die diep van binnen zonder 
onzekerheid U blijft beminnen, verwerp 
mij niet van voor uw aangezicht.  
 
Bidden, danken, loven, eren. 
God dank: niet één, maar 150 
lievelingspsalmen. Om zuinig op te 
zijn en bij de hand te hebben. 
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‘Ik ben verzwakt, ik ben verwond,
maar uw hulp, o God, zal mij beschermen.’

Psalm 69: 30
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