
Een uitnodiging

‘Gelukkig de mens 
die niet meegaat 
met wie kwaad 
doen …, maar 
vreugde vindt in de 
wet van de Heer.
Hij zal zijn als een 
boom,
geplant aan 
stromend water’
(Ps 1,1-3)



Een uitnodiging

‘God, U bent mijn God, U zoek ik, 
naar U smacht mijn ziel,
naar U hunkert mijn lichaam, 
in een dor en dorstig land, zonder water.

(Ps 63,2)



Een uitnodiging

‘Wortelsysteem van 
het christendom’

‘Transformerende 
kracht’

‘Een andere manier 
van kijken’

Tom Wright, Pleidooi voor de psalmen, 2016



Psalmen: door en door Bijbels

G. von Rad (1901-1971)

‘De Psalmen zijn het antwoord van Israël 
op Gods spreken tot/handelen aan Israël.’
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‘Zijn niet veeleer uw eigen 
wegen niet recht?’ 

(Ez 18)

‘Wijs mij uw wegen, Heer
Leer mij uw paden kennen.(…)
De Heer wijst zondaars de weg 

(Ps 25) 



Psalmen: door en door menselijk

‘Wie begonnen is het psalterium ernstig en regelmatig 
te bidden, zal andere, lichte, eigen godvruchtige 
gebedjes al gauw laten schieten en zeggen: 
och, het is niet het sap, de kracht, de innigheid en het 
vuur die ik in het Psalter vind, 
het smaakt mij te koud en te hard.’

Maarten Luther, 1545



Psalmen: door en door menselijk
‘Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar U, o God. 
(…)
Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.’

(Ps 42-43)



Psalmen: door en door menselijk

Des hommes et des dieux
(X. Beauvois, 2010)



Psalmen: door en door menselijk

‘Heer, U kent mij, 
U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.’

(Ps 139,1b-2)



Psalmen: door en door menselijk
‘Waarom bent U zo ver en verbergt U zich in tijden van nood?’ 
(Ps 10,1)

‘Sla mijn vijanden in het gezicht, God, 
breek de tanden van de wettelozen.’ (Ps 3,8)

‘Laat hen boeten, God.’ (Ps 5,11)

‘Babel, weldra word je verwoest. Gelukkig Hij die wraak zal 
nemen en jou doet wat jij ons hebt gedaan.
Gelukkig Hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen 
verplettert.’ (Ps 137,8b-9)



De kracht van poëzie



De kracht van poëzie

- verzen, strofes
- spel van ritme, klank
- beelden 
- zeggen wat gewone taal niet gezegd krijgt

‘De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets 
…
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van mijn vijand’



De kracht van poëzie
- parallellisme of gedachterijm: 

‘U verheugt mij, Heer, met uw daden.
Ik juich om wat uw hand verricht.’ (Ps 92,5)

‘Anderen vertrouwen op paarden en wagens,
wij op de Naam van de Heer, onze God.
Anderen buigen en vallen ter aarde, 
wij richten ons op en houden stand.’ (Ps 20,8-9)



De kracht van poëzie

‘Wat ons, gewend als we zijn om haastig te bidden, 
als onnodige herhaling voorkomt, 
is in werkelijkheid het juiste verdiepen in 
en concentreren op het gebed. 
Tegelijk is het een teken dat vele, ja dat alle 
gelovigen met verschillende woorden 
toch één en hetzelfde bidden.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
in Gebedenboek van de Bijbel



Een lange ontstaansgeschiedenis

- Bijna 8 eeuwen

- ‘Van David, een 
psalm’(Ps 24,1)?

- Liturgie als context

- Zang



Psalmen zijn liederen

Loof de Heer, want Hij is goed
Eeuwig duurt zijn trouw!

Loof de allerhoogste God
Eeuwig duurt zijn trouw!

Loof de oppermachtige Heer
Eeuwig duurt zijn trouw! 

...

(Ps 136,1-3)



Een huis met vijf kamers
INDELING GESCHIEDENIS JOODSE TRADITIE

Boek I (Ps 1-41)

Koning David

Boek van de nacht 

vgl. klaagpsalmen

Ps 22

Boek II (Ps 42-72) Boek van de dageraad

Ps 51

Boek III (Ps 73-89) De ervaring van de 

ballingschap

De middagpsalmen

Perspectief

Ps 78

Boek IV (Ps 90-106) Terugkeer en 

(moeizaam) herstel

Visioen van Gods koningschap

Boek V (Ps 107-150) Perspectief: verlossing, 

pesach, bedevaart, lof

Apotheose 

(o.a. de hallel-psalmen)



Psalmen brengen ons dichter bij Christus



Psalmen brengen ons dichter bij Christus

‘Het psalmgebed dat niet over onze lippen wil komen en 
waarvoor wij blijven staan en er ons over ontzetten, doet 
ons vermoeden dat hier een ander dan wijzelf bidt en dat 
hij die hier zijn onschuld betuigt, die Gods oordeel inroept, 
die in zo’n onuitsprekelijk lijden gekomen is, niemand 
anders is dan Jezus Christus zelf. (…) De mens Jezus 
Christus, wie geen nood, geen ziekte, geen leed vreemd 
was, bidt in het psalter door de mond van zijn gemeente.’

D. Bonhoeffer



In de schaduw van de psalmen

‘De psalmen vormen een bos, waarin ik

graag verkeer.

Deze bomen van liederen geven stem aan

alles wat ik geloof, hoop en liefheb, aan alles

wat mij verheft en verrukt en niet minder

aan alles wat mij verbijstert en verscheurt.

In het gezelschap van de psalmen, lopend

door dat machtige, altijd ruisende bos, besef

ik dat er gekozen moet worden: voor het

leven en tegen de dood’. (H. Bouma)



Op weg nu


