
BERGKERK, DEN HAAG, 28 AUGUSTUS 2022: ‘de Psalmen als lied en gebed’ 

voorg. ds Casper van Dongen; organist Warner Fokkens.  

Liederen en Lezingen: Ps 100, 654v1,5,6, Ps 87v1,4, Psalm 87 +150v1, Colossenzen 3:16,17 

+ Matteüs 26:26-30 +Psalm 150v2; na Preek: 971, 369b, 657.  

 

Gemeente van Jezus Christus, 

6 jaar geleden was ik met een 15-tal mensen een week in de Abbey (en ‘t klooster) op het West-

Schotse eilandje Iona. Het klooster op Iona is oorspronkelijk uit 563, dus heel oud. Het verviel tot 

ruïne, maar werd vorige eeuw o.l.v. een dominee uit Glasgow gerestaureerd door werkelozen; 

voorwaarde: dat de Abbey oecumenisch werd, met ruimte voor Oosterse, RK, Anglikaanse en Prot. 

tradities. En zo wordt in de abbey nu dagelijks gezongen en gemusiceerd (in kloosterbanken 

tegenover elkaar) uit een wonderschoon oecumenisch lied- en gebedenboek: dat kúnnen Britten, 

en Schotten!  

 

En 20 jaar geleden was ik i.v.m. studieverlof 1,5 maand in ‘t Benediktijnerklooster van Münster-

Schwarzach nabij Würzburg, waar modern en oeroud samengaan -men had net de hoogste Duitse 

milieuprijs gekregen i.v.m. maïsvergisting-, en per week -oud kloosterritme- worden álle 150 

Psalmen biddend gezongen; en ik deed helemaal mee. 

Vandaag horen en zingen we ook uit de Psalmen, hart van de bijbel. Want we kunnen in de kerk 

niet om de Psalmen heen: bron van gebed.. Jarenlang gaf ik cursus ‘Bidden leren via de Psalmen’; 

en zelfs iedere heiden kan via de Psalmen bidden leren!….  

 

Voor vandaag koos ik PSALM 87; met er boven: Een lied van de Korachieten. Liéd en gebèd! De 

Korachieten -horend bij de stam Levi, een stam die aan de tempel was verbonden- waren m.n. de 

zangers en muzikanten van de tempel te Jeruzalem. 

Jeruzalem heet ook wel, naar de belangrijkste berg aldaar, Sion. Daarom opent de Psalm: De Heer 

heeft de poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige bergen. En –heel oecumenisch- besluit met: 

Bij de namen van de -álle- volken schrijft de HEER: ‘Dit volk is hier geboren’. Ja: met recht kan men 

van Sion zeggen: ‘Elk volk is hier geboren.’… Daarom in de Psalmberijming: ‘Rahab en Babel zullen 

U behoren …O moederstad uit u is elk geboren’. Ja: Psalmen zijn geloofsliederen, poëzie op hoge 

toon, geloof optillend. De bijbel is eigenlijk één grote liefdesbibliotheek van God, inclusief ook 

donkere kanten; en de Psalmen zijn daarin helemáál uitgesproken. Zoals wij kunnen schrijven: ‘Je 

bent de liefste van de hele wereld’ (wat niet objectief te verifiëren valt) èn tegelijk ellende 

uitschreeuwen: dat gebeurt ook in de Psalmen …. Toen ik in de Abbey van Iona zat, kreeg net Bob 

Dylan de Nobelprijs voor literatuur vanwege zijn intense verbinding van lied&muziek à la de 

Psalmen... Zo kan ’t ook!  

 

Vanuit Iona, voer ik trouwens met een klein bootje naar het eilandje Staffa. Daar is een grot: Fingals 

Cave, waar de zee doorheen stroomt: een zee-kathedraal. In 1829 kwam daar ook Felix 

Mendelssohn-Bartholdy, beroemd componist, en hoorde in die grot muziék, ‘zee-Psalmen’. Die 

inspireerden ‘m tot het componeren van de ouverture ‘de Hebriden’ (en later zijn ‘Schotse 

symfonie’). 

Toen ik Fingals Cave binnenvoer, hoorde ik die muziek -die ik een paar keer in een orkest had 

meegespeeld- als nieuw, als muzikale wederdoop door ‘t water heen.  

Want muziek, ook bijbelse, heeft, geeft kleur. Daarom: organisaties en mensen die kleur noch geloof 

bekennen, die zich ‘neutraal’ noemen, hebben kraak noch smaak. Hoed u voor een neutrale 

samenleving en helemáál zgn. ‘neutrale’ politiek! De Bijbel -van Genesis t/m Openbaring- is vol niét-

neutrale kleur en klank, Heilige Geest-klank! 



Zo zijn ook de Psalmen: gebeden èn gekleurde zing- en speelliederen. We zongen als laatste 

couplet van Psalm 87: Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cimbalen 

slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: ‘In U zijn al onze fonteinen’. Mooi berijmd door 

de dichters Willem Barnard en Muus Jacobse. En Psalm 150 -toppunt van de 150- (berijmd door 

Martinus Nijhoff) bezingt, na God lof te hebben gezongen, helemáál zang èn instrument: Hef bazuin 

uw gouden stem, harp en fluit verheerlijk Hem! Citer, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag 

zijn van Gods ongemeten wezen...!  

Ik denk dat we in de kerk weer meer (ook in moderne vorm) muziek mogen maken. Zelfs Calvijn –

in al zijn soberheid- had dat door: Hij nam de gewoonte van de RK kloosters óver (die áltijd al 

zingend de Psalmen baden –in één week alle 150!) en democratiseerde ze tot volkszang, in de kerk, 

in de eredienst. Luther (hoewel fors anti-Joods, dus minder Psalm) deed dat in zijn vele kerkliederen 

nog muzikaler: de gemeente, de gemeenschap, zóng; in Duitsland vaak spontaan meerstemmig... 

Toen ik eind 1989, direkt na de val van de Muur, voor ’t eerst mocht preken in onze 

(Duinzichtkerk)zustergemeente in Leipzig, viel mij direkt op hoe ze daar, zelfs (of juist) na de DDR-

verdrukking, zo goed zóngen: meteen viérstemmig:  kinderen en ouderen prachtig samen! Zelfs 

Nederlandse liederen zongen ze meteen vierstemmig mee! 

De kerk heeft vanouds naast het Woord ook lied en muziek als core-business: vanuit de bijbel, via 

kloosters èn via de Reformatie... Laten we met kinderen en ouders, ook ouderen!, weer gaan zingen 

en musiceren, al spelend, zingend zó cultuur uiten. Dat doen ze in Duitsland en Groot-Brittannië 

beter. In Israël trouwens ook. Ons Liedboek van 2013 heeft tussen de 150 Psalmen nu ook 110 

extra-Psalmliederen genummerd met a, b en c. Dat is al wat, maar nog te weinig voor kinderen. 

Daarom: als kerk met wel- en niet-kerkelijke kinderen -en ouderen- investeer in lied en muziek op 

nivo! Dat zo - cultureel vanuit de Bijbel - het Nederlandse muziekonderricht een boost krijgt! 

 

En ‘t Nieuwe Testament: kent dát liederen? I Corintiërs 13, Paulus’ lied van de liefde, wordt 

geloofslied genoemd. Verder: niet veel. Maar het Nieuwe Testament, als Joods geschrift, 

veronderstèlt wèl het bijbelse lied…  

Bij één van de meest dramatische momenten uit het leven van Jezus, als Hij met zijn discipelen het 

Laatste Avondmaal viert (d.w.z. ‘t gangbare Joodse Pesachmaal, maar nu gekleurd door Judas’ 

verraad en Jezus’ naderende arrestatie op de Olijfberg), dan staat er (we lazen het als laatste tekst, 

Matteüs 26:30): Na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken ze naar de Olijfberg… Die lofzang 

moet –‘t was immers na het Joodse Paasmaal- het zgn. Hallel zijn geweest, de Psalmen 113 t/m 

118, die in Joodse traditie worden gezongen met Pesach. Dat geeft Jezus’ Avondmaal bijzondere 

kleur: die maaltijd met ‘dit is mijn lichaam’, en ‘dit is mijn bloed’, komt door het Hallel in ander licht 

te staan: dat ze als Joodse mannen de zes Psalmen 113 t/m 118 eerst zóngen, voor ze de nacht 

van het verraad ingaan! Voor mij teken, dat we het Avondmaal niet somber moeten vieren: het is 

via het Hallel- verbonden met bevrijding -èxodus-, dus -zoals wij achteraf weten: met òpwekking, 

van Jezus. Dat komt zingend eerder tot uiting, dan in woorden. Lied en muziek lopen hier op het 

Woord vooruit als geloofsuiting tegen alle verdrukking in. 

 

Die uiting heeft met de Heilige Geest te maken. Paulus schrijft in Kolossenzen 3 –we lazen het-: 

Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God, en liederen die de  Geest u vol genade ingeeft. 

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van Jezus, de Heer, God dankend door Hem...  

Laten we in de kerk voor en met komende generaties veel instrumenten en stemmen erbij halen. 

Kerken opnieuw als basale muziek-scholen in de Nederlandse cultuur, waar ‘t muziekonderricht zo 

schraal is. Om blijmoedig, met zoveel mogelijk kinderen van één Vader, èn ouderen, tegen alle 

verdrukking in -op de hoge tonen Israëls- God  te loven; niet om zelf sterren te zijn, maar om sterren 

van de hemel te zingen! Amen.  


