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Oude psalmen in een moderne jas 
 
Harco Ploegman 
 
Sinds 2003 heeft een opmerkelijk fenomeen zijn intrede gedaan: de Psalmen voor Nu. Ze 
worden steeds vaker gezongen, zowel in kerkdiensten als in sing-ins. Het is een project waar 
een enorm team van dichters, musici, theologen en hebraïci bij betrokken is. WegWijs 
sprak met dichter en initiatiefnemer Rien van den Berg en dichteres Ria Borkent. 
 
“Ik zat een keer bij de uitgever van mijn bloemlezingen, Boekencentrum,” vertelt Van den Berg. 
“Het literaire tijdschrift Liter had net een themanummer over de psalmen uitgebracht, met een 
klassieke insteek. Ik zei toen: ‘Er zou eens iemand helemaal opnieuw moeten beginnen met die 
psalmen.’”  
 
Twee maanden later kreeg Van den Berg ineens een telefoontje van zijn uitgever. “De boodschap 
was: ‘Wij zien hier wel wat in. Begin maar.’ Ik sprong toen geen gat in de lucht, want ik had 
vooral zorgen over de haalbaarheid van zo’n project.” Van den Berg zag zich geconfronteerd met 
verschillende problemen. “Het aanbod van goede dichters en musici bleek beperkt. Het dichten 
en componeren van psalmen vergt een bijzondere aanpak. Zo mag de taal niet oubollig, maar ook 
niet hip zijn; je moet een regelmatige tekst kunnen maken en qua ritme zit je in een harnas. Maar 
tegelijkertijd moet je de psalmen wel goed mee kunnen zingen en moeten ze ook gedragen 
worden door woorden die dat mogelijk maken. Er waren ervaren dichters van liederen en 
popliedjes die moesten afhaken vanwege het vereiste niveau.”  
 
Het project loopt nu zeven jaar. De eerste jaren was het zoeken, aldus Van den Berg. Een 
belangrijk moment was volgens de initiatiefnemer een ‘weekend op de hei’. “Op dat moment was 
de eerste opzet van Psalm 22 klaar. Dat is typisch een psalm die móet lukken. Jezus maakte aan 
het kruis deze psalm tot de zijne. De tekst van die psalm is geschreven door Liesbeth Goedbloed, 
die op dat moment 22 jaar was. De makers speelden die psalm in dat weekend en het maakte 
diepe indruk. Daarna hebben we alleen nog Psalm 23 gespeeld. Iedereen was helemaal leeg. Toen 
wisten we: het overzetten van psalmen op popmuziek kán. Dat was het eerste sleutelmoment.”  
 
Een ander sleutelmoment was het eerste presentatieconcert in Tivoli, Utrecht. “Daar moest het 
gebeuren. Hielden de psalmen overgezet op popmuziek stand in een popzaal met veel publiek? 
Het concert was eerst aftasten. Maar het werd steeds uitbundiger. Uiteindelijk kwam Psalm 22. 
We waren bang dat het nummer te lang voor popmuziek was en te veel moeilijke beelden bevatte. 
Maar na de uitvoering ging er een indrukwekkende huivering door de zaal. Nu wisten we het 
zeker: de psalmen op popmuziek overzetten kan écht. Het gaat lukken.”  
 
Toch liep het allemaal niet zonder slag of stoot. “Ik heb moeilijke momenten gehad en heb op een 
gegeven moment zelfs mijn positie ter beschikking gesteld.” Het vinden van de juiste dichters, 
componisten en hebraïci verliep ook niet probleemloos. Dichters als Rikkert Zuiderveld haakten 
voortijdig af; muzikanten kende Van den Berg niet en ook het vinden van hebraïci bleek een 
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probleem. “Pas de vijfentwintigste dominee die we benaderden, voelde zich in staat om mee te 
werken.”  
 
De wens om helemaal opnieuw te beginnen met de psalmen kwam voort uit Van den Bergs eigen 
ervaringen in de kerk. “Ik ben opgegroeid op Urk. Daar heb ik de psalmen leren zingen. Later 
kwam ik terecht in een ‘akoestiekloos hok’ in Zeewolde. In die kerk zaten veel kinderen die wel 
zongen, maar niet begrepen wat ze zongen. Deze muziek draaien ze nooit op hun iPod. Het werd 
mijn wens dat de jonge generatie de psalmen weer zou begrijpen.”  
Toch verklaart Van den Berg de vorm van psalmen-op-popmuziek niet heilig. “De psalmen uit de 
Nieuwe Bijbelvertaling kunnen ook in de koortraditie gezongen worden en met de traditionele 
psalmen is ook niets mis.” Het ‘enige, echte argument’ dat Van den Berg heeft voor zijn project 
is: “Kerken putten uit de poptraditie. Ze zingen Opwekking en gebruiken een band. Op dat 
moment haken de psalmen af. Ik vind dat de psalmen niet de kerk mogen uitwaaien.”  
 
Ria Borkent is als dichteres betrokken bij het Psalmen voor Nu-project. Volgens haar zit 
het dichtproces van de psalmen vol ontdekkingen.  
 
“Iedere dichter mag zelf psalmen uitkiezen,” vertelt Borkent. Als de psalm gekozen is begint de 
dichteres met het lezen van die psalm in verschillende vertalingen. “Dat zijn altijd in ieder geval 
die van Ida Gerhardt en de Naardense Bijbel van Oussoren. Dat zijn allebei vertalingen die dicht 
bij de grondtekst blijven. Zo wilde Ida Gerhardt het dichtkarakter van de psalmen honoreren. Ze 
zei ooit: ‘Wij hebben van de psalmen nette kanalen gemaakt, maar het zijn wildstromende 
rivieren.’ Die wildstromende rivieren wil ik dan wel eens zien. Met onze strofes hebben we de 
psalmen gekanaliseerd. Ook kijk ik vaak op www.biblija.net naar de Statenvertaling, de 
Willibrordvertaling en de Groot Nieuwsvertaling. Op deze manier krijg je door waar de psalm 
over gaat.”  
 
Na het doorpluizen van diverse bijbelvertalingen krijgen de dichters een werkvertaling van één 
van de aan het project meewerkende hebraïci. “Die laat ook vaak zien wat de kern is van een 
psalm. Van zo’n kern maak ik dan vaak een refrein, want dat heb je nodig voor de uitvoering in 
popmuziek.” Voordat het lied daadwerkelijk gedicht wordt, maakt Borkent nog een strofe-
indeling. “Na al dat voorwerk komt er eigenlijk vanzelf een regel. Meestal begin ik met een 
goede openingsregel, maar soms ook met het refrein. In ieder geval wil ik een openingsregel om 
van te houden.”  
 
“Uiteindelijk heb je een eerste versie. Die mail je naar de andere dichters en die geven daar 
commentaar op. Vervolgens maak je een tweede versie aan de hand van de gekregen kritiek. Die 
versie bespreken we op de tekstvergadering,” vertelt Borkent. Op zo’n vergadering bespreken de 
dichters meestal tien psalmen. “De doelstelling is om ‘bushokjestaal’ te gebruiken, taal die 
iedereen snapt. Dat wil niet zeggen dat we nooit woorden als ‘genade’ gebruiken. Maar doordat 
je meer weet over de context in het Hebreeuws, kun je beter je Nederlandse woorden vinden.” Na 
de tekstvergadering maakt de dichter een nieuwe versie die op de volgende vergadering komt en 
zo gaat het door totdat de tekst akkoord is. “Soms heb je een vijfde of zesde versie, maar soms 
ook een tiende.” De goedgekeurde versie gaat naar de eindredacteur taal. Als de tekst klaar is kan 
de componist aan de slag. “Soms gebeurt het ook dat een componist muziek maakt bij het eerste 
couplet, maar dat het niet blijkt te stroken met het tweede of derde couplet. Of het kan mooier. 
Dus dan verandert de tekst vaak ook nog.”  
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Voorbeeld van een verandering Psalm 63:11: hier had ik staan: ‘De 
dieren eten hem op.’ De dichters vonden dat te expliciet. Toen maakte 
ik ervan: ‘Het loopt verkeerd met hem af.’ Maar de eindredacteur tekst 
vond het een slappe regel. Hij vond het jammer dat de ‘vossen en 
jakhalzen’ uit de grondtekst gehaald waren. Toen kwam het weer op 
de vergadering en daar kwam uit: ‘De vossen bijten hem dood.’  
 
Niet alle beelden uit de psalmen worden doorgevoerd in de Psalmen voor Nu. “De ene dichter is 
daar nauwgezetter in dan de andere. Sommige beelden staan te ver van ons af.  
 
Ontdekkingen  
• Psalm 84 heeft een refreinregel: ‘Here der heerscharen’. Die regel 

is in het Gereformeerd Kerkboek en het Liedboek wegvertaald. 
Terwijl hij vier keer genoemd wordt. Ik dacht: ‘Waar is die regel 
gebleven?’ Ik heb ervan gemaakt: ‘Heer van de hemelse legers’. 
Die regel is belangrijk, want die zegt dat God je kán helpen omdat 
Hij legers achter de hand heeft.  

• Psalm 56 heeft ook een refreinregel die in onze psalmberijming 
niet duidelijk terugkomt vanwege de strofes. Daar heb ik een 
refrein van gemaakt.  

• De Psalmen 5, 13 en 80 hebben verschillende herhalingen.  
• Psalm 148 heeft een structuur van de hemel, de aarde en Israël. Het 

is jammer om die psalm in vijf stukken op te delen. Ik heb er twee 
lange strofes van gemaakt. Deze psalm staat op de volgende cd.  

• Het laatste gedeelte van Psalm 40 is bijna identiek aan Psalm 70.  
 
We vertalen de psalmen naar nu. Dan moet je soms je eigen interpretatie gebruiken. In de 
psalmen die we nu in de kerk zingen, staan ook zinnen die niet in de grondtekst staan; en zinnen 
die wél in de grondtekst staan, zijn niet in onze vertaling terechtgekomen. Ook de dichters van 
onze psalmberijming zaten met dezelfde problemen en hebben dingen weggelaten en toegevoegd. 
Bijvoorbeeld: de beroemdste regel uit Psalm 86: ‘Leer mij naar uw wil te handelen’, staat niet in 
de psalm. Het gaat in die psalm over een weg waar je op wandelt, niet over Gods wil.”  
 
Soms is het wel even schrikken als Borkent de uitvoering op cd hoort. “Vaak horen we op de 
vergadering dat iemand een psalm speelt op gitaar en heb je het gevoel alsof David daar zit te 
spelen. Maar de uitvoering op cd kan totaal anders zijn, omdat er meer instrumenten bij gekomen 
zijn. Maar het komt ook voor dat je denkt: ‘Die is er prachtig uitgekomen.’ De cd is een 
voorbeeld van hoe het kan. De uitvoering kan altijd anders.”  


