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U zult het vast en zeker herkennen: de ene keer zing je in de kerk de psalmen vol 
enthousiasme en word je geraakt door wat je zingt; de andere keer heb je eigenlijk 
helemaal geen zin mee te zingen en gaan de psalmwoorden langs je heen. In gereformeerde 
kerkdiensten nemen de psalmen al vanaf de zestiende eeuw een centrale plaats in. Waarom 
eigenlijk? Om dat te weten te komen is het goed om ons eerst af te vragen wat een psalm is. 
Bestaan er ook psalmen buiten het bijbelboek Psalmen? Hoe is de relatie tussen de liederen 
in het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Over dit soort vragen gaat dit artikel.  
 
Wat wordt met ‘psalm’ bedoeld?  
Het woord ‘psalm’ is afgeleid van het Griekse woord ‘psalmos’. En dat woord is weer een 
vertaling van het Hebreeuwse woord ‘mizmoor’. Die woorden betekenen letterlijk ‘het sprekend 
zingen onder begeleiding van een snaarinstrument’. Je kunt dus zeggen dat een ‘psalm’ een lied 
onder begeleiding van snarenspel is. Nu wil dat niet zeggen dat je de psalmen alleen met 
snaarinstrumenten zou mogen begeleiden. Wij zingen psalmen vaak met orgelbegeleiding, maar 
ook andere instrumenten kunnen daarvoor gebruikt worden. Dat gebeurde al volop in het Oude 
Testament.  
In de kerkgeschiedenis wordt met het woord ‘psalm’ bedoeld: één van de 150 liederen uit het 
oudtestamentische Psalmenboek. Dit boek bevat liederen uit verschillende perioden. Sommige 
psalmen zijn uit de tijd van de ballingschap, terwijl andere van veel oudere datum zijn. In elk 
geval is dat bijbelboek twee eeuwen vóór de christelijke jaartelling ontstaan. Voordien waren er 
al liedverzamelingen. Vaak wordt aangenomen dat de groep psalmen met opschriften als ‘Van 
David’ of ‘Van de Korachieten’ oorspronkelijk afzonderlijke verzamelingen waren. Door het 
samenvoegen van en het selecteren uit deze verzamelingen ontstond het huidige Psalmenboeken. 
Veel psalmdichters hadden op één of andere manier te maken met de tempeldienst. In elk geval 
zijn veel psalmen speciaal gedicht of bewerkt voor de tempelliturgie.  
 
Psalmdichters en psalmzangers  
Boven de meeste psalmen staat een opschrift. De opschriften bevatten titels en beschrijvingen 
(een psalm van Asaf ), aanwijzingen (voor de koorleider) of verwijzingen naar een lied (op de 
wijze van). In de titels wordt dikwijls de naam van de dichter genoemd. Maar deze 
auteursvermeldingen zijn niet altijd duidelijk. Zo hoeft de vermelding ‘een psalm van David’ niet 
altijd te betekenen dat koning David de dichter is geweest. Het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld 
bedoeld wordt ‘uit de school van David’ of ‘in de stijl van David’.  
Over de aanwijzingen in de psalmopschriften bestaan eveneens onduidelijkheden. Met name de 
betekenis van de muzikale aanwijzingen zijn onbekend. De aanwijzing ‘lamnatzeah’ wordt 
doorgaans vertaald met ‘voor de koorleider’, maar duidt mogelijk op een overwinningslied dat 
gebruikt kan worden door de ceremoniemeester.  
 
Opschriften boven de psalmen:  
• titels en beschrijvingen: een psalm van Asaf  
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• aanwijzingen: voor de koorleider  
• verwijzingen naar een lied: op de wijze van  
 
Het is bekend dat het zingen van de psalmen in de tempelliturgie de taak was van professionele 
tempelmusici, de Levieten. Het aandeel van het volk zal zich beperkt hebben tot het zingen van 
refreinen en acclamaties (zoals ‘amen’ en ‘halleluja’). Bij de uitvoering van de psalmen werden 
muziekinstrumenten ingeschakeld, maar hoe een en ander concreet gebeurde, is niet bekend.  
 
Psalmen buiten het bijbelboek Psalmen?  
Onder ‘psalm’ verstaan we dus de liederen uit het oudtestamentische boek Psalmen. Nu staan er 
in de Schrift buiten dit bijbelboek veel liederen. Bovendien wordt in de nieuwtestamentische 
brieven verschillende keren opgeroepen tot het zingen van ‘psalmen, hymnen en liederen die de 
Geest u ingeeft’ (Ef. 5:19; Kol. 3:16).  
Hoewel we de liederen in andere bijbelboeken geen ‘psalmen’ noemen, betekent dit niet dat het 
om andersoortige liederen gaat. Integendeel. Naar inhoud en stijl verschillen de 150 psalmen niet 
van andere liederen in de Schrift. Het lied van Mozes aan de Rietzee (Ex. 15) had voor hetzelfde 
geld in het boek van de Psalmen opgenomen kunnen zijn. En ook andersom zouden psalmen in 
andere bijbelboeken hebben kunnen staan. Dat laatste is trouwens een aantal keren ook het geval. 
Zo bestaat Davids lofzang uit 1 Kronieken 16 grotendeels uit delen van Psalm 96 en Psalm 105. 
 
Liederen in het Nieuwe Testament  
Er is continuïteit tussen Oude en Nieuwe Testament wanneer het om liederen gaat. In het Nieuwe 
Testament ontstonden niet opeens andere soorten liederen. Lieddichters in het nieuwe verbond 
bouwden voort op de psalmen en andere liederen uit het Oude Testament. Heel mooi kun je dit 
terugvinden door de lofzang van Maria (Luc. 1:46-56) te vergelijken met de lofzang van Hanna 
(1 Sam. 2:1-10). Maria kende haar bijbeltje en de liederen die daarin stonden, en zij bouwde 
daarop voort. En in Openbaring 15 wordt het lied van Mozes in één adem genoemd met het lied 
van het lam. Liederen in het Nieuwe Testament onderscheiden zich natuurlijk wel van de 
oudtestamentische liederen doordat Christus’ werk op aarde meer expliciet bezongen wordt. 
Prachtige voorbeelden zijn Filippenzen 2:5-11 (dit bijbelgedeelte bevat volgens velen een 
vroegchristelijke hymne) en Openbaring 15:3 en 4. Gods heilswerk ontwikkelt zich in de tijd en 
die ontwikkeling vinden we terug in de liederen die door de eeuwen heen gemaakt zijn.  
 
Een nieuw element in het Nieuwe Testament is dat Gods volk de psalmen specifiek vanuit 
Christus en zijn werk ging lezen en zingen. Geleid door Gods Geest ontdekte de kerk hoe sterk de 
psalmen op de messias betrokken waren. De Here heeft laten zien hoezeer de psalmen over Hem 
profeteerden. We lezen erover in Lucas 24:44. En aan het kruis citeert Hij uit de Psalmen 22 en 
31 en Hij zal na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers ook uitgelegd hebben wat in de Psalmen 
op Hem betrekking had. De apostelen gingen daarmee verder: Petrus laat in zijn beroemde preek 
op Pinksteren zien hoe de Psalmen 16, 110 en 132 spreken over de verhoogde Heiland. En 
Paulus’ brieven staan boordevol verwijzingen naar het boek Psalmen.  
 
Psalmen in de vroegchristelijke kerkdienst  
Op grond van de vele citaten uit de psalmen in het Nieuwe Testament zou je kunnen denken dat 
de vroegchristelijke kerk psalmen als gemeentezangliederen in de samenkomsten gebruikt heeft. 
Bovendien gebruikt Paulus diverse keren het woord ‘psalm’. In zijn brief aan de gemeente te 
Efeze spoort de apostel Paulus de christenen aan zich niet vol te laten lopen met drank, maar om 
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zich te laten vullen met de Geest. Zing daarom vooral met elkaar ‘psalmen, hymnen en liederen 
die de Geest u ingeeft’ (Ef. 5:19). De kerkleden in Kolosse krijgen eveneens de oproep tot het 
gezamenlijk aanheffen van ‘psalmen en hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft’ 
(Kol. 3:16). In deze bijbelteksten wordt wel het woord ‘psalm’ gebruikt, zoals ook 1 Korintiërs 
14:26, maar hierbij wordt niet specifiek verwezen naar de liederen uit het gelijknamige boek uit 
het Oude Testament. ‘Psalm’ betekent in de genoemde teksten gewoon ‘een religieus lied’.  
 
‘Psalmen, hymnen en liederen die de Geest ingeeft’ moeten niet worden gezien als drie 
categorieën liederen, die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. De nadruk ligt in deze 
bijbelgedeelten op het vervuld worden (Ef. 5) met de boodschap van Christus. De woorden van 
Christus moeten ‘in al hun rijkdom in u wonen’ (Kol. 3). De trits ‘psalmen, hymnen en liederen 
die de Geest ingeeft’ duiden op die overvloed en op ‘het vervuld worden’. Vergelijk de uitroep: 
het feest was fantastisch, grandioos, helemaal het einde. Dat is een uitbundiger uitroep dan: het 
feest was leuk. Evenzo schrijft Paulus niet ‘zing liederen’, maar ‘zing psalmen, lofzangen, 
liederen die de Geest u ingeeft’.  
 
Uit de nieuwtestamentische brieven blijkt niet dat de vroegchristelijke kerk in haar 
samenkomsten psalmen gezongen heeft. Harde bewijzen daarvoor dateren pas uit de vierde eeuw. 
Er zijn wel aanwijzingen dat de vroege kerk altijd hymnen ter ere van Christus gezongen heeft. In 
het Nieuwe Testament staan diverse Christusliederen. Mogelijk sloten de schrijvers met het 
citeren daarvan aan bij een liturgische praktijk waarin dergelijke gezangen gezongen werden. 
Ook uit andere bronnen dan de Bijbel weten we dat christenen uit de eerste eeuwen 
nieuwtestamentische liederen gezongen hebben.  
 
Hoe zongen de eerste christenen hun liederen  
Over de manier waarop de liederen gezongen werden, is weinig bekend. Vast staat wel dat 
gemeentezang zoals wij die kennen, in de eerste eeuwen van onze jaartelling nog niet bestond.  
Wij zingen hoofdzakelijk liederen (waaronder psalmen) waarbij gebruik wordt gemaakt van 
coupletten met een vast aantal versregels en één melodie. Dergelijke zogenaamde strofische 
liederen ontstonden pas in de vierde eeuw. Voordien kende men geen coupletliederen en dus ook 
geen psalmberijming. Hoogstwaarschijnlijk werden de liederen gezongen door solisten/ koren, 
waarbij het aandeel van het volk zich beperkte tot het zingen van keerverzen en acclamaties. Zo 
zullen de psalmen trouwens ook wel uitgevoerd zijn in de tempelliturgie.  
 
Verwerking 
1 In de psalmen komen alle facetten van het geloofsleven aan bod: blijdschap, dankbaarheid, 

lofprijzing, twijfel, aanvechtingen, zondebesef, et cetera. 
 
Werkvorm 
• Schrijf genoemde facetten op een rij op een bord of groot vel papier, vul ze eventueel aan. 
• Zoek psalmen op waarin deze onderdelen voorkomen en schrijf deze erachter. 
• Bespreek vervolgens deze vraag: Wanneer je let op de keuze van de psalmen die in jouw 

kerkelijke gemeente gezongen worden, welke van deze aspecten komen dan vaak en minder 
vaak aan de orde? Is hier een verklaring voor? 
 

2 Voor de morgendienst op eerste kerstdag of Pasen moet je een orde van dienst maken, 
waarbij je Orde C (Gereformeerd Kerkboek, p. 671) moet gebruiken. Welke schriftlezingen 
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Werkvorm 
• Verdeel de groep in tweeën. 
• De ene groep maakt een liturgie voor de eerste kerstdag; de tweede groep doet dit voor Pasen. 
• Maak de liturgie aan elkaar bekend en motiveer de keuze en de plaats van de gekozen 

psalmen. 
 
3 Er zijn binnen de christelijke kerk liturgische tradities waarin na de eerste schriftlezing (uit 

het Oude Testament) altijd een psalm gezongen wordt. Wat zouden de achterliggende 
gedachten bij dit gebruik kunnen zijn? 

 
Werkvorm 
Laat één of twee personen dit thuis voorbereiden door hierover gegevens te zoeken. In een korte 
uitleg kunnen zij de andere leden erover informeren.  
Wat vind je van dit gebruik? Is dit in onze erediensten toe te passen? 
 
4 Stelling 
Psalmen zing je alleen omdat je gelooft. 
 
Werkvorm 
Probeer met elkaar een tegenovergestelde stelling te formuleren. 
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