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Waarom hebben psalmen zo’n belangrijke plaats in onze kerken, terwijl er in de Bijbel ook 
nog zoveel andere liederen staan? En waarom zou je in het Nieuwe Testament nog psalmen 
zingen? Moet je psalmen uitvoeren zoals wij dat al  eeuwenlang doen of zijn er ook andere 
mogelijkheden? Deze vragen komen in dit artikel aan de orde. 
 
Liederen door God gegeven  
Historisch is het heel eenvoudig te verklaren waarom de psalmen in de gereformeerde liturgie 
zo’n prominente plaats hebben: Johannes Calvijn heeft zich hoogstpersoonlijk ingezet om een 
berijming van alle 150 psalmen te krijgen, die door de gemeente gezongen kon worden. Zo 
ontstond het Geneefse Psalter dat in 1562 gereed kwam. Om de band met de Franse 
gereformeerde broeders te onderstrepen vond dominee Petrus Datheen het een rijke gedachte om 
Calvijns psalmboek voor de Nederlandse gereformeerden te vertalen. Aldus gebeurde.  
Dat de psalmen nog steeds een centrale plek hebben, is niet alleen omdat we nu eenmaal gewoon 
zijn psalmen te zingen. Er zijn inhoudelijke redenen te noemen waarom de psalmen die 
dominante plek hebben. Calvijn heeft heel duidelijk onder woorden gebracht wat de waarde van 
de psalmen is. De redenen die hij noemde, zijn nog steeds volop actueel en geldig. In een 
voorrede op het Psalter uit 1543 schrijft de reformator dat niemand iets zingen kan dat God 
waardig is, wanneer hij het niet van Hem ontvangen heeft. Daarom zullen we – waar we ook 
zoeken – geen betere en bekwamere liederen vinden dan de Psalmen Davids, die de heilige Geest 
gedicteerd en gemaakt heeft. En zo zijn wij er zeker van dat God ons wanneer wij zingen, de 
woorden in de mond legt, alsof Hij zelf in ons zingt om zijn eer te verheffen, aldus Calvijn.  
 
Alle aspecten van het geloofsleven  
Behalve dat de liederen door de Geest geïnspireerd zijn en ze dus van goddelijke herkomst zijn, 
waardeert Calvijn de psalmen ook omdat ze door en door menselijk zijn. In 1551 schrijft hij dat 
de psalmen een ‘anatomie van alle gevoelens van de ziel’ bevatten. Het brede spectrum aan 
gevoelens die een mens in zijn (geloofs)leven tegenkomt, vinden we in de psalmen. Of zoals 
Maarten Luther eens zei: ‘In de psalmen kijken we de gelovigen recht in het hart.’  
Vervolgens benadrukt Calvijn in dezelfde voorrede dat de mens zeer veel leren kan van de 
psalmen. De liederen onthullen zonden die anders voor ons verborgen zouden blijven. Ze 
vertellen ons dat God terecht toornt over de zonden. Door de psalmen realiseren we ons dat Gods 
hulp onontbeerlijk is in de strijd tegen al onze vijanden. We leren bidden voor onze naaste en 
voor heel de kerk. Via de psalmen leert de Geest ons dat we bij alle moeite ons moeten blijven 
richten op Gods goedheid. Wie verder wil komen op Gods school kan niet zonder de psalmen. 
Een lied, een psalm is dus niet alleen uiting van onze gevoelens. Zingend leren we ook wie God 
is en wie wij zijn. In de psalmen krijgen we niet alleen te horen wat we graag over onszelf willen 
horen. Maar we horen vooral wie wij zijn van Gods perspectief uit gezien. En we leren ook over 
zonde, oordeel, de strijd tegen de oude mens, de dreigende invloed van Gods vijanden in ons 
leven, et cetera.  
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In de voorrede op zijn Psalmencommentaar die in 1558 verscheen, schrijft Calvijn: ‘Nergens 
worden met meer helderheid de weldaden van God jegens de kerk en al zijn andere werken 
bekend gemaakt. Nergens wordt er zoveel over Gods reddende daden verteld, nergens vinden we 
zoveel schitterende bewijzen van zijn vaderlijke voorzienigheid en zorg, en tot slot, nergens 
wordt ons een vollediger handleiding om God te prijzen aangeboden, nergens worden wij 
krachtiger gestimuleerd onze plichten als gelovigen te vervullen.’  
 
Geen selectie maar alle psalmen  
Niet onbelangrijk is dat we vaststellen dat Calvijn de 150 psalmen als één liedverzameling heeft 
beschouwd en behandeld. Wat we zojuist schreven over Calvijns visie op de psalmen, gold voor 
het boek Psalmen als één geheel. Wanneer we in bepaalde psalmen dingen leren die anders voor 
ons verborgen zouden blijven, dan moet je die psalmen natuurlijk wel zingen. Want anders leer je 
het nog niet.  
Vanuit dit gezichtspunt was het voor de Geneefse reformator vanzelfsprekend dat je niet kunt 
volstaan met het berijmen van een beperkt aantal psalmen. Evenmin is het gewenst dat je alleen 
de psalmen zingt die jou het meest aanspreken of dat je alleen wat psalmversjes zingt die bij de 
preek passen. Of psalmen op de achtergrond raken is niet primair een kwestie van hoeveel 
gezangen er vrijgegeven zijn, maar hoe we in de praktijk met de liederen omgaan In Genève ten 
tijde van Calvijn gebruikte men een rooster, zodat ieder halfjaar alle psalmen gezongen werden. 
In onze liturgische praktijk zoeken predikanten psalmen uit bij hun preek. Daarbij kan het zomaar 
gebeuren dat zij onbedoeld eenzijdig kiezen, waardoor bepaalde noties uit het psalmboek 
systematisch gepasseerd worden. Uit heden en verleden zijn ook voorbeelden bekend dat 
ongereformeerde opvattingen leidden tot het selectief gebruiken van psalmen. Een actueel 
voorbeeld vinden we in de bundels Opwekking, waar systematisch psalmgedeelten geschrapt zijn 
die handelen over de negatieve aspecten van het geloofsleven.  
 
Psalmen en gezangen  
Omdat Calvijn vond dat er geen betere liederen te vinden zijn dan de psalmen, heeft hij zich 
allereerst ingezet om alle 150 psalmen voor gemeentezang beschikbaar te krijgen. De reformator 
overleed in 1564, enkele jaren nadat het volledige Psalter gereed gekomen was. Daardoor zullen 
we nooit weten of hij zich na de voltooiing van het Psalter ook ingezet zou hebben om andere 
liederen voor liturgisch gebruik te verzamelen. Het is wel bekend dat Calvijn al in de eerste 
psalmbundel uit 1539 behalve negentien berijmde psalmen ook drie gezangen opnam: de lofzang 
van Simeon, een berijming van de tien geboden en een geloofsbelijdenis. En Calvijns opvolger, 
Théodore de Bèze, gaf in 1595 een bundel met zeventien berijmde schriftgedeelten uit.  
Hoewel belangrijke gereformeerde voormannen in de zestiende eeuw de psalmen boven alle 
liederen prefereerden, waren zij over het algemeen niet principieel tegen het zingen van 
gezangen. We denken vaak dat gereformeerden in ons land vanaf de zestiende eeuw tot in de 
twintigste eeuw tegen het zingen van gezangen waren. En inderdaad, het officiële beleid, zoals 
vastgelegd in de Dordtse Kerkorde 1618/1619, was dat alleen de psalmen plus de ‘Eenige 
gezangen’ gezongen mochten worden. Maar in werkelijkheid zijn tot de negentiende eeuw in 
grote delen van ons land ook wel gezangen gezongen.  
 
De gereformeerde kerken in de negentiende eeuw volgden aanvankelijk de koers dat in de kerken 
alleen berijmde psalmen gezongen mochten worden. Zelfs het zingen van berijmingen van andere 
liederen uit de Bijbel werd niet of nauwelijks overwogen. Een eerste voorzichtige uitbreiding van 
het gezangenboek vond in 1933 plaats. Na de Tweede Wereldoorlog werden in 1975 en 1986 
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opnieuw nieuwe gezangen vrijgegeven. In de jaren negentig besloten de kerken om te werken aan 
een lijst met gezangen die voortdurend uitgebreid zal worden, ook wanneer in 2011 het 
definitieve nieuwe kerkboek gereed zal zijn  
 
Waardering psalmen  
Er zijn momenteel zo’n 450 gezangen vrijgegeven. Het is voorstelbaar dat binnen de kerken wel 
eens zorg bestaat of de psalmen door deze grote aantallen niet ondersneeuwen. De synoden 
hebben dit gevaar onderkend en expliciet uitgesproken dat de psalmen ‘vooropstaan’ als ‘door de 
Heer in zijn Woord aan zijn volk gegeven liederen’.  
Of psalmen op de achtergrond raken is niet primair een kwestie van hoeveel gezangen er 
vrijgegeven zijn, maar hoe we in de praktijk met de liederen omgaan. De geschiedenis leert dat 
psalmen doorgaans in het gedrang kwamen wanneer men deze liederen als typisch 
‘oudtestamentisch’ beschouwde en daarmee niet meer relevant vond voor de nieuw-
testamentische kerk.  
Natuurlijk druist deze gedachte lijnrecht in tegen het gereformeerde belijden dat Oude en Nieuwe 
Testament onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. In de woorden van Augustinus: ‘Het Nieuwe 
Testament is verborgen in het Oude Testament en het Oude Testament wordt in het Nieuwe 
Testament onthuld.’ Christus is niet gekomen om de psalmen af te schaffen maar om ze tot 
vervulling te brengen (Mat. 5:17). Liederen uit het oude verbond blijven volop actueel voor de 
gereformeerde liedpraktijk. Ook in die zin dat je van de psalmen kunt en moet leren wat een goed 
kerklied is. Goede kerklieddichters hebben de eeuwen door zich altijd door de psalmen (willen) 
laten leiden en inspireren.   
 
Andere manieren om psalmen te zingen  
Wij zijn erg vertrouwd met het zingen van een psalmberijming, 
waarbij we de zestiende-eeuwse Geneefse melodieën gebruiken. 
Gereformeerden hebben al eeuwenlang een haat-liefde verhouding 
met deze melodieën: ze zijn geprezen en verguisd, maar ze hebben al 
bijna 450 jaar de tijd getrotseerd. De melodieën, waarvan ook buiten 
de kerk de muzikale en artistieke waarde onderkend wordt, vormen 
een kostbaar erfgoed dat bewaard moet worden.  
In het verleden zijn ook psalmberijmingen gemaakt die 
gebruikmaken van andere melodieën.   
 
Andere vormen van psalmzingen in het kerkboek  
Behalve het zingen van een psalmberijming zijn er diverse mogelijkheden om de psalmen 
onberijmd te zingen. Dit heeft als voordeel dat je dichter bij de grondtekst blijft en dat je psalmen 
veel vaker in hun geheel kunt zingen. Een mooie vorm is het zingen van onberijmde psalmen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van voorzangers of een cantorij en waarbij de gemeente de 
refreinen zingt. Deze uitvoeringspraktijk komt dichter bij die uit de tempelliturgie dan het zingen 
van berijmde psalmen door de hele gemeente. De afgelopen jaren hebben de synoden 
verschillende van dergelijke psalmbewerkingen vrijgegeven. In het nieuwe Gereformeerd 
Kerkboek treft u ze aan bij o.a. de gezangen 16, 18, 19, 20, 21, 24 en 26.   
 
Psalmen voor Nu  
Een actueel project is Psalmen voor Nu, waarbij men een nieuwe berijming in hedendaags 
Nederlands maakt, op nieuwe melodieën in de brede traditie van de moderne, lichte muziek 
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(‘popmuziek’). Er is niets op tegen om psalmteksten te zingen op melodieën uit het genre van de 
lichte muziek. Voorwaarde is wel dat de muziek dienstbaar is aan de psalmtekst, dat de melodie 
niet zodanig gecomponeerd is dat de verstaanbaarheid van de tekst in het gedrang komt. Helaas 
gebeurt dit nogal eens bij de Psalmen voor Nu. Verder blijkt dat de psalmen doorgaans 
‘luisterliederen’ zijn. Ze zijn vaak niet geschikt voor gemeentezang zoals wij die kennen en de 
melodieën komen dan ook niet tot hun recht. Dit neemt niet weg dat het een mooi initiatief is om 
via dit project de psalmen toegankelijk te maken voor hedendaagse generaties (vooral jongeren).  
 
 
Verwerking 
 
1 Ter introductie of als inleiding op de bespreking een muziekfragment kiezen. 
 
Werkvorm: muziekfragment 
• Kies een lied of ander muziekfragment (bijvoorbeeld een lied van een cd Psalmen van Nu of 

een psalm van Sons of Korah). 
• Muziek doet een beroep op het gevoel en is erg geschikt om persoonlijke reacties te krijgen 

van de deelnemers. Een gesproken tekst roept meer een rationele reactie op. 
• Geef ruimte aan reacties op de muziek. 
• Vermijd beoordeling op inhoud van teksten. 
• Bereid het inhoudelijk ook goed voor. Muziek vult en sluit aan. 
 
Tips 
Zorg voor goede apparatuur. 
Je kunt ook meerdere korte fragmenten laten horen en daar reacties op inventariseren. 
 
2 Calvijn vond dat de muziek in de kerk anders moest zijn dan de muziek die men buiten de 

werk maakte, omdat we in de kerk voor het aangezicht van God en zijn heilige engelen 
verschijnen. Hoe denk jij hierover? 

 
Werkvorm: schrijfronde 
• Vorm groepjes van 3-4 personen. 
• Ieder beantwoordt voor zichzelf deze vraag op een vel papier. 
• Geef vervolgens het antwoord door aan degene die naast je zit. Die leest wat de ander 

geschreven heeft en schrijft daar een reactie op. 
• Geef vervolgens weer door en herhaal dit tot ieder zijn eigen blaadje terug heeft. 
• Bespreek één voor één de resultaten van de schrijfronde. 
• Zorg er met elkaar voor dat alle papieren besproken worden. Let goed op de tijd 
 
3 In zes psalmen wordt gesproken over een nieuw lied: 33, 40, 96, 98, 144 en 149. 
a Ga in deze psalmen na wanneer en waarom de dichter zingt over een nieuw lied. 
b Zijn er overeenkomsten tussen de zes psalmen? 
c Wat zou de boodschap kunnen zijn voor de christelijke kerk? 
 
Werkvorm: groepjes 
• Vorm kleine groepjes en werk de vragen samen uit. 
• Schrijf op een bord of groot vel papier genoemde psalmen. 
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• Ieder groepje schrijft zijn antwoorden van de eerste vraag hierachter. 
• Ontdek met elkaar de overeenkomsten. 
• Bespreek de boodschap met elkaar. 
 
3 Maak voor jezelf deze zin af: Ik vind het wel/niet belangrijk dat kinderen thuis en op school 

psalmen leren, … 
 
Werkvorm: carrouselgesprek 
• Zet stoelen tegenover elkaar. 
• Ga over de vraag in gesprek met degene tegenover je zit. 
• Schuif na twee minuten allemaal een plaats naar links op en ga weer in gesprek. 
• Doe dit tot je weer tegenover de persoon zit met wie je begonnen bent. 
 
5 Stellingen 
1 Het is vanzelfsprekend dat de kerk naast de psalmen ook nieuwtestamentische liederen zingt. 
2 Binnen de Gereformeerde Kerken wordt wel met de mond beleden dat de psalmen een 

ereplaats hebben, maar dat blijkt onvoldoende uit de wijze waarop we met de psalmen 
omgaan. 

 
Werkvorm: open wanddiscussie 
• Schrijf de stellingen op afzonderlijke vellen papier. 
• Laat iedereen zijn mening of zijn reactie op wat een ander schrijft eronder schrijven. 
• Bespreek daarna met elkaar wat er geschreven is. 


