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Psalmen voor Nu 
 

dr. Jan Smelik 

 

Sinds een aantal maanden wordt mij regelmatig gevraagd wat ik vind van Psalmen voor 

Nu, het project waarbij men de psalmen opnieuw vertaalt en op popmuziek toonzet. In 

de vraag klinkt nogal eens erg weinig vertrouwen door dat er een positieve reactie uit de 

mond van deze hymnoloog/organist kan vloeien. 

 

En wanneer ik dan oprecht antwoord dat ik het een goed en mooi project vind, is de verbazing 

van het gezicht van de vragensteller af te lezen. Inwendig moet ik dan best even grinniken om 

de vooroordelen en beeldvorming die weer eens gelogenstraft worden. 

Maar er is ook bij mij verbazing. Want hoe zou iemand die de psalmen liefheeft, een dergelijk 

project negatief kunnen beoordelen? Alleen al vanwege de doelstelling heeft het project 

Psalmen voor Nu, dat in de zomer 2002 gestart is op initiatief van dichter-journalist Rien van 

den Berg, vanzelfsprekend mijn sympathie. 

Men beoogt de oude psalmen toegankelijk te 

houden voor hedendaagse generaties (vooral 

jongeren). Daartoe wordt gezocht naar 

taalkundige en muzikale vormen die aansluiten bij 

de culturele leefwereld van die generaties. 

Zestien psalmen werden in april van dit jaar 

officieel gepresenteerd. Bij uitgeverij Boeken-

centrum te Zoetermeer verschenen toen twee 

uitgaven onder de titel Totdat het veilig is: een cd 

en een boek-met-cd. Op de cd staan zestien 

psalmen. In het boek-met-cd wordt uitvoerig 

verantwoording afgelegd over opzet, werkwijze, 

uitgangspunten en doelstellingen van het project. 

Daarnaast bevat het boek de zestien psalmteksten 

die elk voorzien zijn van een toelichting door de 

dichter en componist van de desbetreffende 

psalm.  

Op de cd, die bij het boek geleverd wordt, staan 

behalve een uitvoering van de zestien psalmen, ook bestanden met een pianozetting en 

gitaargrepen. Sinds juli 2004 verschijnt er trouwens maandelijks een nieuwsbrief waardoor 

men op de hoogte kan blijven over ontwikkelingen van het project. 
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Met de medewerkers van het project deel ik de liefde voor, en waardering van de psalmen als 

liederen die van essentiële betekenis (moeten) zijn voor het geloofsleven: “Wij geloven dat 

een kerk die de psalmen verliest, een verlies lijdt dat met geen rijkdom aan andere liedteksten 

helemaal te compenseren is” (pag. 9). Zo zit dat. 

De combinatie psalmen - popmuziek (‘lichte muziek’) is geen novum. Een paar voorbeelden. 

In de jaren zeventig was psalm 137 een heuse discohit doordat de popformatie Boney M 

nummer 1 van de hitlijsten haalde met het lied ‘By the rivers of Babylon’. Op het album Un-

der a Blood Red Sky (1983) van de popgroep U2 stond het nummer ‘40’ waarvan de tekst 

ontleend was aan de veertigste psalm. En een paar jaar geleden zette de bekende Amerikaanse 

country-zangeres Dolly Parton een eigen bewerking van psalm 23 op haar cd For God and 

Country (2003). Intensiever en ook vanuit een christelijke overtuiging is de Australische band 

Sons of Korah bezig met een psalmenproject. 

Psalmen voor Nu is – voorzover ik weet – wel het eerste Nederlandstalige project waarin alle 

psalmen herdicht én op lichte muziek getoonzet worden. Er wordt naar gestreefd om te komen 

tot een volledig Nederlandstalig pop-psalter (als ik de psalmen op popmuziek zo even mag 

afkorten), dus met alle 150 psalmen. In het boek Totdat het veilig is wordt een paar keer be-

weerd dat een ‘compleet psalmboek’ tot nu toe slechts voorhanden is in de “muziektraditie 

van de zestiende-eeuws Genève” (pag. 9) en dat de psalmen onder druk staan “omdat ze al-

leen maar in zestiende-eeuwse melodieën beschikbaar zijn” (pag. 18). 

Dat klopt niet. We beschikken allang over een paar Nederlandstalige psalters die geen ge-

bruikmaken van de Geneefse melodieën. Ik wijs op het Boek der Psalmen (1975), uit het He-

breeuws vertaald door Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde en getoonzet is door Benedictij-

ner en Cisterciënzer monniken. Nog recenter is de uitgave Met harp en al, Psalmen van David 

(1995) door Pieter Oussoren, getoonzet door Gert Oost. En dan heb ik het nog niet eens over 

de talloze berijmde en onberijmde psalmen die her en der in dienst- en liedboeken te vinden 

zijn. 

Nu weet ik wel dat al deze psalmen en psalters naar taal en muziek niet aansluiten bij de cul-

tuur waarbij het project Psalmen voor Nu juist wel wil aansluiten. Maar je kunt niet beweren 

dat er tot op heden geen Nederlandstalige alternatieven bestonden voor de Geneefse psalmen. 

 

Lichte muziek 

Het herdichten en toonzetten van psalmen kent allerlei poëtische, vertaalkundige en muzikale 

aspecten waaraan hier natuurlijk onmogelijk allemaal aandacht besteed kan worden. Ik houd 

me vooral met een paar muzikale aspecten bezig. 

Het meest karakteristieke van dit project is dat de psalm-herdichtingen voorzien worden van 

“melodieën in de brede traditie van de moderne lichte muziek” (pag. 18). Eén van de redenen 

waarom men dit project opgestart heeft, is de gedachte dat de Geneefse melodieën verouderd 

zijn en er mede voor zorgen dat hedendaagse generaties de psalmen dreigen te verliezen. Nu 
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is dit bepaald geen nieuw geluid: de eeuwen door is deze kritiek op de Geneefse psalmen ge-

uit. En tot nu toe zijn alle pogingen om de melodieën te vervangen op niets uitgelopen. Vanuit 

dit historische besef zal men het mij niet kwalijk nemen dat ik dit project met veel interesse 

maar ook met enige scepsis gadesla. Maar ik gun het project graag het voordeel van de twij-

fel. 

In elk geval deel ik met het projectteam de gedachte dat psalmteksten niet alleen gezongen 

zouden mogen worden op muziek die voortkomt uit de West-Europese klassieke muziektradi-

tie. 

In dit project gaat het dus om psalmen op ‘popmuziek’. Dat is lang niet voor iedereen een ge-

wenste en welkome combinatie. Dit zal voor een deel ook aan de term ‘popmuziek’ liggen, 

want die is natuurlijk nogal beladen. Een beter bruikbare benaming is ‘lichte muziek’. Het 

projectteam realiseert zelf ook dat het woord ‘popmuziek’ nog wel eens misverstanden op-

roept, vooral ook bij een groep kerkmensen: “het gemiddelde popliedje kan het gewicht van 

een psalm niet dragen. Het wordt gecomponeerd in de hoop dat het in razend tempo een hit 

zal worden. De val in de vergetelheid daarna is onvermijdelijk en wordt op de koop van het 

succes toe genomen” (pag. 19). 

En inderdaad zijn de psalmen te kostbaar om ze als oppervlakkige consumptieproducten te 

behandelen, bijvoorbeeld door ze op wegwerp-muziek te zetten. Wanneer je spreekt over 

psalmen op popmuziek, moet je echter in de gaten houden dat ‘popmuziek’ een bijzonder 

ruim begrip is en dat er zeer uiteenlopende genres en stijlen mee aangeduid worden. 

Velen binnen en buiten de kerk associëren ‘popmuziek’ inderdaad eenzijdig met commercie, 

vluchtigheid en plat vermaak. Dat is niet terecht want evenals in de klassieke muziekwereld is 

de popmuziekwereld enorm divers. Inderdaad heb je veel oppervlakkige amusementsmuziek, 

eendagsvliegen en muzak. Maar de wereld van de lichte muziek kent evengoed veel stijlen en 

genres die niet commercieel gericht zijn en die niet dienen tot ordinair vermaak en weldege-

lijk gericht zijn op kwaliteit en duurzaamheid. Je kunt daarom bijvoorbeeld ook niet volhou-

den dat klassieke muziek wel, en lichte muziek niet ‘serieus’ zou zijn. Zo lopen de scheidslij-

nen niet. 

De term ‘lichte muziek’ is dus eigenlijk ook geen gelukkige benaming. (Ik ken 

‘zware/serieuze’ popmuziek en ‘lichte/lichtvoetige’ klassieke muziek.) Maar ja, dat is in de 

muziekwereld nu eenmaal de meest gangbare term om de muziek aan te duiden die in onze 

maatschappij een belangrijke plaats inneemt maar die niet voortkomt uit de West-Europese 

muziektradities. 

 

Psalmteksten en lichte muziek 

Een andere vraag is of je alle lichte muziekgenres kunt gebruiken voor godsdienstige teksten, 

zoals psalmteksten. Regelmatig wordt beweerd dat geen enkele muziekstijl ‘verkeerd’ is en 

dat alle muziekgenres gebruikt kunnen worden. Zo betoogde één van de componisten van het 
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project Psalmen voor Nu, Jurgen van Harskamp, in het Reformatorisch Dagblad van 27 mei 

2003 dat je met elke muzieksoort tot God kunt naderen, dat elke muzieksoort geschikt is voor 

de psalmen. Popmuziek moet je op zichzelf beschouwen, los van de levensstijl van poparties-

ten, aldus Van Harskamp. 

Dergelijke geluiden zijn veel vaker te horen. Maar de materie ligt iets ingewikkelder dan hier 

voorgesteld wordt. Natuurlijk is het waar dat geen enkele muziekstijl, muzieksoort of mu-

ziekinstrument in zichzelf verwerpelijk is. Een drumstel is an sich bijvoorbeeld niet heidenser 

of heiliger dan een orgel. En bluesmuziek is niet minderwaardiger dan barokmuziek. Daar-

over hoef je niet lang te discussiëren. Maar dat de vraag naar de gewenste muzieksoorten in 

de liturgie desondanks zoveel emotionele discussies oproept, laat eigenlijk al zien dat er meer 

aan de hand is. 

Punt is allereerst dat je een muzieksoort doorgaans maar heel moeilijk kunt beoordelen en 

waarderen los van allerlei niet-muzikale aspecten die aan die muziek verbonden zijn, zoals de 

plaats waar de muziek doorgaans functioneert, de (sub)culturele setting waarbinnen de mu-

ziek normaliter klinkt en thuishoort. Anders gezegd: wat muziek of een muzieksoort voor ons 

‘betekent’ – in muzieksemiotische zin – is niet alleen afhankelijk van interne muzikale aspec-

ten zoals melodiek, ritmiek en instrumentarium (die in principe waardevrij zijn). Er spelen 

vrijwel altijd ook allerlei externe, culturele en contextuele factoren mee. Bij het beoordelen 

welke muziek verantwoord is in bijvoorbeeld een christelijk-liturgische context, spreken der-

gelijke niet-muzikale aspecten een belangrijk woordje mee. 

In de tweede plaats heb je muziekgenres die specifiek voor een bepaald doel en een bepaalde 

functie geschreven zijn. Bijvoorbeeld: de walsen van Johann Strauß zijn gemaakt om op te 

dansen, niet om naar te luisteren in een concertzaal. Hetzelfde geldt voor discomuziek die 

primair gericht is op het kunnen dansen en waarbij de tekst in wezen van ondergeschikt be-

lang is. In vocale genres uit de lichte muziek kun je er niet per definitie vanuit gaan dat de 

tekst primair van belang is. Het gebeurt even goed dat de sound (waarbinnen de tekstklank 

slechts één aspect is) een veel voornamere rol speelt. De vraag is dan of die genres wel zo ge-

schikt zijn voor een psalmberijming. 

Enfin, hierover zou erg lang uit te weiden zijn. Waar het me om gaat is dat ik niet geloof dat 

alle muzieksoorten (of ze nu uit de klassieke of lichte muziekwereld komen) even geschikt 

zijn om godsdienstige teksten zoals psalmteksten te dragen. Eveneens is het m.i. wat gemak-

kelijk te stellen dat alle muziek bruikbaar is omdat geen muzieksoort in zichzelf verkeerd is of 

omdat de ‘duivel niet alle goede muziek hoeft te hebben’. Als het zo eenvoudig lag, zouden er 

al niet eeuwenlang discussies zijn over dit onderwerp. 

 

Het team van Psalmen voor Nu stelt terecht dat het doel van de psalmberijming grenzen aan 

de muzikale mogelijkheden stelt: We hebben met enige regelmaat de vraag gekregen of echte 

rock of rap mogelijk is, als de tekst dat toeliet. Welnu, rock wel, rap niet. Niet omdat rock 
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goed is, en rap fout, maar omdat rap onmogelijk met een grote groep gezongen kan worden. 

De tekst moet centraal blijven staan, de muziek moet die tekst versterken en een grote groep 

moet in staat zijn die tekst samen te zingen. In principe kan dus elke muziek gebruikt worden 

die tekstgericht is, en die met een groep gezongen kan worden. (pag. 19). 

Hieronder wil ik die twee criteria (tekstgerichtheid & zingen door groep) nader bekijken. 

 

Tekstgerichtheid. 

Terecht kent men binnen het project het primaat toe aan de tekst van de psalm. Maar juist 

daarom is het wel jammer dat op de cd-uitvoering de uitspraak en de verstaanbaarheid hier en 

daar niet goed is. Vooral de uitspraak – en dus de verstaanbaarheid – van de zangeres in 

psalm 57 laat erg veel te wensen over. [Tussen twee haakjes: wat vreemd dat nergens infor-

matie gegeven wordt wie de muziek op de cd uitvoeren.] 

Ingrijpender is dat men ook in de composities zelf elementen tegenkomt die de verstaanbaar-

heid en begrijpbaarheid van de tekst tegenwerken. De verhouding tussen woord en toon in 

psalm 90, waarmee de cd opent, vind ik ronduit slecht. Natuurlijk is het een goed in het ge-

hoor liggende melodie en ook het arrangement zit prima in elkaar. Iedereen mag het uiteraard 

ook het mooiste nummer vinden. Maar wanneer je uitgangspunt is dat de muziek de tekst 

moet dragen en versterken, dan moet je niet accepteren dat rusten en syncopen zorgen voor 

onlogische cesuren in de tekst die de verstaanbaarheid van de versregels tegenwerken: “Mijn 

Heer, u bent de generaties door [cesuur] een vaste plek voor ons. En u [cesuur] bent God ge-

weest van het begin [cesuur] af aan. En nog [cesuur] daarvoor”. 

Meer incidenteel doet dit zich ook voor in andere psalmen, zoals in psalm 4, strofe 1 en 3, re-

gel 4. Ook gebeurt het regelmatig dat de melodie op verkeerde lettergrepen of op de verkeerde 

woorden binnen een zin accenten legt, waardoor de betekenis van de tekst er niet duidelijker 

op wordt, laat staan: wordt versterkt. 

Ik denk dus dat het project aan waarde kan winnen wanneer de makers van de psalmen in de 

toekomst nog meer aandacht besteden aan een goede woord-toonverhouding. Je moet op dat 

punt geen water bij de wijn doen. 

 

Een andere vraag is of de muziek de tekst nu ook inhoudelijk versterkt. Globaal gesproken 

kun je zeggen dat het muzikale idioom, het gekozen muziekgenre past bij het algemene ka-

rakter van de psalmtekst. Vooral psalm 84, 121 en 136 vind ik uit muzikaal oogpunt geslaagd. 

Aardig van psalm 121 is dat de componist zich heeft laten leiden door de Geneefse melodie 

van deze psalm. In psalm 136 is de canontechniek gebruikt, waardoor het refrein ‘God kijkt 

naar ons om, hij is goed’ doeltreffend en functioneel een plek krijgt binnen het geheel van de 

psalm. Een mooie vondst. 

Nu weten we allemaal dat binnen één psalm dikwijls sterk uiteenlopende gevoelens en ge-

dachten verwoord worden, van diepe ellende tot uitbundige blijdschap en alles wat daartussen 
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zit. En in de berijmingen hebben de ‘psalmdichters voor nu’ dat meermalen prachtig ver-

woord. Wanneer ik vervolgens de cd beluister, ben ik toch wat teleurgesteld over de wijze 

waarop de muziek de inhoud van de tekst volgt. Wat er inhoudelijk ook gebeurt in bijvoor-

beeld psalm 22, 28 of 130, 

de muziek kabbelt in alle 

coupletten op vrijwel de-

zelfde wijze door. 

Akkoord, dat gebeurt in het 

Geneefse psalter ook, al kun 

je daar als organist via je 

zettingen en registraties nog 

veel ‘inkleuren’. Maar het 

project biedt de mogelijk-

heid om totaal ongebonden 

aan voorgegeven strofevor-

men en melodieën, andere 

vormen te kiezen die inhou-

delijk dichter om de huid 

van de oorspronkelijke 

psalmen passen. Die mogelijkheid is tot nu toe weinig uitgebuit.  

 

Zingen en meezingen 

Waarschijnlijk hangt dit samen met de gedachte dat de Psalmen voor Nu geschikt moeten zijn 

voor samenzang. En wanneer een groep mensen een ‘psalm voor nu’ moet kunnen zingen, zit 

je vast aan de strofevorm met een gelijkblijvende melodie. 

Maar juist ten aanzien van de zingbaarheid van de psalmen door een (grote) groep mensen 

heb ik bij de meeste psalmen toch wel mijn vraagtekens. En dat geldt temeer wanneer deze 

psalmen ook gezongen zouden moeten gaan worden door kerkelijke gemeenten, die immers 

bestaan uit mensen met sterk uiteenlopende muzikale achtergronden, voorkeuren en moge-

lijkheden. 

In hoeverre kan een gemiddelde gemeente deze melodieën aan? Met deze vraag is het pro-

jectteam natuurlijk eerder geconfronteerd. Het team gaat er vanuit dat mensen de psalmen via 

cd’s zullen aanleren: “Want zo leer je popsongs. En vervolgens zijn we gaan letten op de 

nummers die de mensen voor een rockpodium mee kunnen zingen. Het blijkt dat een concert-

publiek massaal tot tamelijk ingewikkelde dingen in staat is – eenvoudig omdat ze alle timin-

kjes, onregelmatigheden en dergelijke kennen van de cd” (Totdat het veilig is, pag. 19/20). 

Dat kan allemaal waar zijn, maar een concertpubliek bestaat haast per definitie uit mensen die 

vertrouwd zijn met de muziek die op het podium uitgevoerd wordt. Je gaat immers niet naar 
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concerten waar muziek gespeeld wordt waarvan je geen fan bent. In de kerk zitten echter ook 

andere groepen mensen. Dan ligt de situatie toch heel anders en blijken ‘concertpubliek’ en 

‘kerkgangers’ geen vergelijkbare grootheden te zijn. 

Bovendien, wanneer de psalmsongs geleerd moeten worden van cd’s, leg je dus één bepaalde 

uitvoering, namelijk die van de cd, als norm vast. De ‘timinkjes, onregelmatigheden en der-

gelijke’ moeten van de cd-uitvoering overgenomen worden. Dat lijkt me wat strijdig met de 

praktijk en de vrijheid die je binnen de lichte muziekwereld doorgaans tegenkomt. Want in-

derdaad raken popsongs voornamelijk via geluidsdragers (cd, radio, tv, videoclips) bekend bij 

de fans. Maar in de lichte muziekwereld ligt een uitvoering van een song toch nooit zo gede-

tailleerd vast dat er geen ruimte meer is voor improvisatie, voor vrijheden in de interpretatie. 

Luister maar eens wat popartiesten doen wanneer ze hun liederen live uitvoeren: de charme is 

dan juist de variatie op, en de afwijkingen van de studio-opname zoals vastgelegd op de cd. 

En wanneer artiesten een lied coveren, dus een nieuwe versie maken van een eerder op de cd 

vastgelegd lied, dan is de lol nu net dat zij zich onderscheiden van de oorspronkelijke en an-

dere uitvoeringen, onder meer juist door andere ‘timinkjes en andere loopjes’ en arrangemen-

ten te gebruiken. 

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we bij dit project vastzitten aan het gegeven dat je 

moet zorgen voor een steriele imitatie van de uitvoering op de cd’s? En wat als een band een 

ander arrangement gaat gebruiken en de zangleider improviserenderwijs (zoals een beetje 

popzanger nu eenmaal gewoon is te doen) andere timinkjes etcetera toepast? 

 

Zelfs als je dat allemaal zou kunnen ondervangen, dan nog vraag ik me bij een flink aantal 

Psalmen voor Nu af wat er muzikaal van de melodieën over zal blijven wanneer een gemeente 

van bijvoorbeeld 300 of 500 mensen ze gaat zingen. Het tempo zal vaak langzamer moeten; 

ritmisch zullen veel aardigheidjes die juist de krenten in de pap zijn, als gevolg van de massa-

liteit en onprofessionaliteit van de zangers afgevlakt en verdoezeld worden. Van psalm 84 of 

147, bijvoorbeeld, blijft niets over. Om het even modieus te zeggen: je moet toch niet willen 

dat het muzikale karakter, het eigene van dergelijke songs vernield wordt doordat een groep 

mensen ze gaan zingen. 

 

Natuurlijk zitten er best ‘nummers’ bij die een groep gemeenteleden op den duur heus wel 

met behulp van een goede bandzanger kan meezingen. Helemaal als de psalm een paar keer 

de revue gepasseerd is. Maar een song uit de lichte muziek ‘meezingen’ is nog iets anders dan 

gemeentezang. Zoals ‘meezingend publiek’ iets anders is dan een ‘zingende gemeente’. 

Het zingen door een gemeenschap, dus volkszang in de traditionele betekenis van het woord, 

is niet hetzelfde als het meezingen in de lichte muziekcultuur. Het verschil is lastig onder 

woorden te brengen. Maar het heeft te maken met het ‘op eigen benen staan’, het zelfstandig 
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zingen en kunnen zingen van melodieën die technisch binnen het bereik van niet-muzikaal 

gevormde mensen liggen. 

Het is een beetje vergelijkbaar met het volgende. Sinds een aantal jaren kennen we het feno-

meen ‘Meezing Messiah’. Het publiek bestaande uit zanglustige amateurs mag dan de koor-

werken en arias uit Händels Messiah meezingen met professionele koren en solisten. Dat blijft 

echt ‘meezingen’ want als de professionals stoppen met zingen, dan blijkt het publiek er ei-

genlijk niet veel van te bakken, uitzonderingen daargelaten. Iets dergelijks doet zich m.i. voor 

als het gaat om het meezingen van de Psalmen voor Nu.  

Wanneer ’s zondags de organist plotseling ophoudt met spelen/begeleiden, dan kan de ge-

meente heel best verder zingen. Sterker, vaak knapt de gemeentezang er aanzienlijk van op 

wanneer de organist niet begeleidt. Dat zul je met Psalmen voor Nu doorgaans niet hebben. 

Naar mijn inschatting zullen de meeste Psalmen voor Nu in de praktijk toch vooral ‘luister-

liedjes’ blijken te zijn. Daar is niets mis mee. Integendeel, die kunnen zeker ook hun waarde 

hebben zoals een psalm op de Engelse chantwijze gezongen door een cantorij ook zijn waarde 

heeft. 

Ik vraag me dan ook af of het verstandig is om in dit project zo strikt vast te houden aan stro-

fische bewerkingen met gelijkblijvende melodieën, waarbij de psalm in zijn geheel door een 

groep mensen gezongen moet kunnen worden. Je kunt bijvoorbeeld ook muzikale bewerkin-

gen maken waarbij een solist of zanggroepje zingt in afwisseling met de gemeente die bij-

voorbeeld alleen refreinen (mee)zingt. Dan heb je muzikaal en vormtechnisch je handen veel 

meer vrij. Een aardige bijkomstigheid is dan dat je dan bovendien ook meer aansluit bij de 

oorspronkelijke uitvoeringspraktijk van de psalmen. 

 

Liturgie 

Een vraag die bij dit project uiteraard gesteld wordt, is in hoeverre de Psalmen voor Nu, ge-

zien de gebruikte muzikale genres en idiomen, in de reguliere kerkdiensten een plaats moeten 

of kunnen krijgen. Een eenduidig antwoord is hier wat mij betreft vooralsnog niet te geven. 

Stilistisch liggen de gebruikte muziekidiomen namelijk ver uit elkaar. De ene psalm zal wel 

kunnen, terwijl je bij de andere goede redenen kunt hebben om die niet te gebruiken. Boven-

dien zal één en ander ook afhangen van hoe de psalm uitgevoerd gaat worden.  

Ook zullen zaken als eredienst-waardigheid, passend bij de stijl van een kerkdienst dan bedis-

cussieerd moeten worden. Dat is dus primair een liturgisch-inhoudelijke discussie en geen 

(kerk)muzikale. Hopelijk gaan we die discussie niet uit de weg en laten we haar evenmin ver-

zanden in het plakken van etiketten als ‘hoogkerkelijk’. Alsof er geen ‘middenkerkelijkheid’ 

in allerlei gradaties bestaat. 

Hoe dan ook, op dit moment lijkt het me in ieder geval voor de hand liggen dat de Psalmen 

voor Nu in jeugddiensten en paraliturgische bijeenkomsten gebruikt en zo uitgeprobeerd wor-

den. 
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Praktische punten 

Maar nog afgezien van de vraag naar de relatie tussen liturgie en muziek, is er een praktisch 

en dringend-actueel vraagstuk, waarvoor ik hier aandacht wil vragen. Met de komst van de 

evangelicale liederen in de Negentig Gezangen is dat vraagstuk actueel geworden, en wanneer 

we een aantal Psalmen voor Nu zouden gaan gebruiken, komt de vraag nog sterker op ons af. 

De vraag namelijk naar de kwaliteit van de muziek en de musici. Want ook binnen de lichte 

muziek heb je natuurlijk kwaliteitsnormen en criteria. 

En dus is de vraag actueel hoeveel kerken, gemeenten musici in huis hebben die voldoende 

opgeleid zijn in de lichte muziek om aanvaardbare arrangementen te kunnen maken. Op de 

cd-rom staan immers wel de partituren met de melodie, een pianobegeleiding en gitaarak-

koorden. Maar in de lichte muziek is een partituur niet meer dan een basisconcept, een raam-

werk waarbij van de uitvoerenden enige creatieve toevoegingen vooral op het gebied van de 

ritmiek verlangd wordt. Bovendien gaat het hier ook nog eens om een vrij breed scala aan 

genres en stijlen uit de lichte muziek die voor de psalmen gebruikt wordt. 

Niet alleen van arrangeurs wordt veel verlangd, maar ook de uitvoerende musici moeten het 

één en ander in hun mars hebben. Temeer omdat er muziekstilistisch een vrij grote diversiteit 

te vinden is in de Psalmen voor Nu. Maar hoeveel kerken, gemeenten hebben musici of 

combo’s tot hun beschikking die deze psalmen/arrangementen op een aanvaardbaar niveau 

kunnen uitvoeren? Volgens mij zijn ze binnen de vrijgemaakt-gereformeerde kerk op één 

hand met een aantal geamputeerde vingers te tellen. 

Niet alleen van binnen ons kerkgenootschap maar ook van elders heb ik al meerdere verhalen 

gehoord van gemeenten waar men in eerste instantie enthousiast was over de medewerking 

van een combo in de dienst, maar waar zelfs de lichte-muziekfans zich al snel mateloos be-

gonnen te storen aan de slechte kwaliteit van het bandje. Nu is er vooral de afgelopen decen-

nia meer ergernis en minder acceptatie gekomen voor slechtspelende organisten. Een goede 

ontwikkeling. Maar in de praktijk blijkt het nog wel eens erg lastig te zijn om goedspelende 

organisten op de orgelbank te krijgen en de slechtspelende ervan af te halen. 

Welnu, laten we ons niet nog eens aan dezelfde steen stoten en laten we dus zorgen dat we 

over een x-aantal jaren onszelf niet opgescheept hebben met slechtspelende bandjes die je uit 

pastorale of welke andersoortige overwegingen niet meer kunt afschaffen. Bezint eer ge be-

gint, ook als het om kwaliteit van religieuze lichte muziek gaat. 
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Een andere 

mogelijkheid is 

natuurlijk dat je 

gaat werken met 

karaoke-cd’s, dus 

met cd’s waarop 

de instrumentale 

begeleidingen 

staan, waarbij een 

gemeente samen 

met een 

zanggroep kan 

meezingen. Maar 

is het nu een blij 

vooruitzicht dat ons streelt (om het in bewoordingen van de berijming 1773 te zeggen) 

wanneer de koster na de preek een cd aan zet en de gemeente via de luidsprekers de 

begeleiding hoort waarbij ze haar lied moet zingen? Hoe gaan we dat dan trouwens doen met 

de tempi die in een akoestische kerk met 750 kerkgangers toch lager moeten liggen dan in een 

kerk met 50 kerkgangers? 

 

Slijtvast 

Bij een dergelijk project is een voor de handliggende vraag hoelang de psalmen up-to-date 

zullen blijven en welke doelgroepen je zult bereiken. 

Wat de eerste vraag betreft, vorige keer meldde ik al dat het team van Psalmen voor Nu geen 

wegwerp-muziek waardig vindt voor bij de psalmteksten. Meermalen wordt door het team 

benadrukt dat de psalmen ‘slijtvast’ moeten zijn. De psalmen moeten een paar decennia mee 

kunnen (pag. 19). Dat is een goed uitgangspunt. En wat je dan kunt doen is zorgen voor kwa-

liteit. De psalmliederen zullen moeten voldoen aan hoge kwaliteitsnormen die binnen de 

lichte muziek gelden. 

Maar zelfs als ze dat doen, blijft het een gok of deze psalmen zullen aanslaan. Die les kun je 

leren uit de wereldlijke muziekcultuur: hoe berekenend muziekproducenten een song in elkaar 

zetten en welke marketingtechnieken men ook aanwendt, het blijft altijd een gok of de song 

‘het haalt’ of het een hit wordt. Dat geldt nog sterker wanneer je niet alleen een hit wilt heb-

ben voor een beperkte periode, maar wanneer het ook nog eens een evergreen moet worden 

die men over een paar decennia nog graag zingt of beluistert. 

Dit mechanisme geldt uiteraard ook voor het project Psalmen voor Nu. En dan schat ik zo in 

dat veel composities uiteindelijk toch te middelmatig blijken te zijn om voor een periode van 

decennia te kunnen blijven boeien. Wanneer je liederen wilt die een paar decennia meegaan, 
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dan zal middelmaat (niet slecht maar ook niet bijster goed) in elke geval onvoldoende blijken 

te zijn. Mijn vermoeden is dat de teksten doorgaans langer mee zullen gaan. 

Volgens de nieuwsbrief uit oktober 2005 zijn er nu 47 psalmen waarvan de muziek ‘defini-

tief’ is vastgesteld. Het lijkt me wijs wanneer het projectteam ermee rekent dat diverse psal-

men binnen afzienbare tijd toch weer toe zullen zijn aan een nieuwe muzikaal jasje. 

Doelgroepen 

Het projectteam wil met zijn psalmen christenen bereiken die opgegroeid zijn met lichte mu-

ziek en daar het meest vertrouwd mee zijn. Het moet voorkómen dat deze christenen ver-

vreemd raken van de psalmen. 

Maar het projectteam heeft een grotere doelgroep voor ogen: “We willen dat onze psalmen 

ook mensen kunnen aanspreken die niets van de bijbel, de kerk en het christendom afweten. 

Psalmen voor Nu moet een aansprekende kennismaking met het geloof kunnen zijn (pag. 9). 

Natuurlijk zou het prachtig zijn wanneer de psalmen mensen in aanraking brengt met het 

christelijke geloof. Zoals je ook hoopt dat al die mensen die frequent luisteren naar cantates 

van Bach zich aangesproken mogen voelen door het evangelie. Toch vrees ik dat voor veel 

buitenkerkelijken de kloof met de Psalmen voor Nu te groot zal blijken te zijn. 

Het project draagt namelijk wel de titel ‘Psalmen voor Nu’, maar dat betekent niet dat het ook 

gaat om psalmen van nu. Hoewel men nadrukkelijk kerk- en kanseltaal heeft vermeden, toch 

blijven deze psalmherdichtingen veel onuitwisbare sporen dragen van de oorspronkelijke 

psalmen, zoals die tot ons gekomen zijn uit een langvervlogen cultuur en uit een ver verleden. 

Dat kan niet anders, maar het betekent wel dat er hoe dan ook een kloof blijft bestaan. 

Ook uit muzikaal oogpunt kun je eigenlijk niet spreken over psalmen van nu. Want de psal-

men zijn gecomponeerd in muziekgenres van minstens een kwart eeuw geleden. Veel psalmen 

die tot nu toe gepubliceerd zijn, doen denken aan songs à la Boudewijn de Groot en Lennaert 

Nijgh, al zijn ze naar taal en vooral naar toon vaak veel minder virtuoos en briljant. 

Dat men zich muzikaal oriënteert op muziek van vóór 1980, is prima. Maar het houdt wel in 

dat voor grote groepen jongeren, vooral uit de niet-christelijke wereld, de muziek van Psal-

men voor Nu hopeloos ouderwets en gedateerd is. Juist binnen de wereldlijke jeugdcultuur is 

men bovendien uitgesproken pro of contra bepaalde muziekgenres. Ook wat de muziek be-

treft, zullen er dus kloven blijven bestaan. 

Het zou me bovendien niet verbazen wanneer er ook groepen christenjongeren zijn die weinig 

enthousiasme tonen voor de psalmen wanneer ze in deze modernere versie gepresenteerd 

worden. Natuurlijk zal het vaak voorkomen dat de impopulariteit van de psalmen bij christe-

lijke jongeren veroorzaakt wordt door ouderwetse taal en de melodieën van het Geneefse 

psalter, zoals het projectteam betoogt (pag. 17). Maar vooralsnog lijkt het me goed rekening te 

houden met het gegeven dat de psalmen - zelfs in hedendaagse bewerkingen - door groepen 

christelijke jongeren niet geapprecieerd worden. Daarbij zou het bijvoorbeeld kunnen dat men 
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deze oudtestamentische liederen voor de nieuwtestamentische gemeente als gepasseerd station 

beschouwd. En ook onder christelijke jeugd heb je fans van muzieksoorten die niet binnen dit 

psalmenproject gebruikt worden. Dat een heavy-metal-fan in vuur en vlam komt te staan van 

het ‘softe’ muziekidioom van deze psalmen, lijkt me niet erg waarschijnlijk. 

Kortom, hoe zeer ik ook het initiatief toejuich dat men op deze wijze jongeren weer met de 

psalmen vertrouwd wil maken, ik denk dat door de aanpak en keuzen die binnen het project 

gemaakt moeten worden, er ook duidelijke grenzen zijn aan het bereiken van doelgroepen. 

Ter afronding 

Vooralsnog geloof ik er weinig van dat de Psalmen voor Nu een alternatief zijn voor de Ge-

neefse psalmen. In die zin dat ze als gemeentezang-liederen de Geneefse psalmen zouden 

kunnen vervangen. Wie dus hoopt dat dit project op dit punt een redelijk alternatief gaat bie-

den, zal waarschijnlijk teleurgesteld moeten worden. 

Voor het overige verdient dit project alle waardering en steun. Want er is natuurlijk helemaal 

niets op tegen wanneer een nieuw psalter ontstaat waarbij gebruik gemaakt wordt van mu-

ziekgenres uit de twintigste-eeuwse lichte muziek. Dit gebeurt bovendien door dichters, com-

ponisten en hebraïci die dit respectvol doen en willen doen. En ‘respectvol’ wil hier zeggen 

dat de muziek en de tekstbewerking recht moeten doen aan de oorspronkelijke psalmteksten. 

Wel zou het naar mijn mening goed zijn wanneer men nauwkeuriger let op de woord-toon-

verhouding. Ook zou het project er m.i. bij gebaat zijn wanneer men minder strak vasthoudt 

aan de strofevorm met een gelijkblijvende melodie. De zestien psalmen die nu gepresenteerd 

zijn, maken al duidelijk dat veel (misschien wel de meeste) psalmen niet geschikt zijn 
voor gemeentezang. Wanneer men dat doel meer loslaat, ontstaat er ruimte om andere 
vormen te kiezen waarbij de gemeente op een andere wijze participeert, bijv. door alleen een 

refrein te zingen. 
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