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De psalmen uit de Bijbel zijn geschreven om gezongen te worden. Niet alleen 
met de ogen moet men lezen. Wie de psalmen wil verstaan moet ze lezen “met 

eigen stem”: luisteren – met de oren en met het hart.  

In de manier van psalmzingen zal broeder Alberic een inwijding geven, zodat 
ieder de psalmen “met eigen stem” kan lezen. 

 

Het psalmzingen bevat een geheim:  

al klinkend wordt dit geheim 

geopenbaard.  

Het zingen van de psalmen opent de 

woorden zonder de inhoud van die 

woorden te verjagen.  

Het is klank die de stilte niet verwondt. 

door broeder 
Alberic van de 
Monniken van 

Schiermonnikoog 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

Enkele vuistregels voor het psalmodiëren  

Br. Willibrord van Rijnsoever ocso (1928-2000) 

 VANBUITENAF  

1.  Zuiver en goed zingen is allereerst een kwestie van goed luisteren naar elkaar en naar het 
orgel en je eigen stem afstemmen op die van anderen. 

 2.  Zingen is vooral een kwestie van je aandacht erbij hebben; een hulpmiddel daarbij is de 
tekst in je hand houden zodat deze dichter bij je ogen zit. 

3.  Om de rust in het psalmodiëren te verkrijgen, is vooral de mediant-rust, bij het sterretje, 
van groot belang. Een goede en lange mediant-rust brengt de rust in je eigen ademhaling. Je 
zingt dan op je eigen rustige ademhaling. 

4.  De aansluiting van het ene koor op het andere kan vlug gebeuren, zonder te overlappen. 
Spreek de woorden goed én soepel uit, niet te massief, want dat vertraagt. Het is een 
kwestie van elkaar dragen en verdragen. Want al zingt ieder vogeltje zoals het gebekt is, in 
een koor gaat het er toch vooral om je eigen stem te laten accorderen met die van de 
anderen, anders wordt het een ratjetoe. 

5.  Pak de noot altijd van boven af aan 'en maak geen glottisslag. Vooral het woordje ‘Gij’ 
geeft daar aanleiding toe. Ook het woordje ‘zo’ wordt vaak van onderaf aangepakt: het 
zogenoemde ‘met buikjes zingen’. 

 

VANBINNENUIT  

6.  Het zingen van de psalmen gebeurt bescheiden en eenvoudig: het is niet hoekig en 
springerig, het zoekt ook geen gespannen zielsverrukking, kent geen effectbejag en... zoekt 
zichzelf niet. 

7.  Het zingen van psalmen brengt het diepste van de ziel tot rust in een persoonlijk gebed 
en voegt zich soepel in, waar een gemeenschap samen bidt. 

8.  De psalmbidder wordt door zijn smeekgebed uitgetild boven de hoogte van zijn dagelijkse 
zorgen, om al lofzingend zichzelf terug te vinden in het onuitsprekelijk zuchten van de Geest. 

9.  Het psalmzingen bevat een geheim: al klinkend wordt dit geheim geopenbaard. Het 
zingen van de psalmen opent de woorden zonder de inhoud van die woorden te verjagen. 
Het is klank die de stilte niet verwondt. 

10.  De schijnbare eentonigheid van de manier-waarop wijst nog eens extra op de 
binnenkant van de woorden, op de voorzichtigheid van het geloof en de zuiverheid van de 
liefde. 

11.  Het psalmzingen is in de ware zin van het woord geestelijke muziek, muziek van 
binnenuit. Het is tegelijk goddelijke en menselijke muziek, contemplatie én mystiek.  

 



  
 

KORTE VERANTWOORDING bij de vertaling van ‘De Psalmen’ (1972) 

 Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde  

Ons Nederlandse volk een psalmvertaling te geven, waarin men de psalmen kan leren kennen zoals 

ze zijn - dat hebben wij getracht. Is niet, zolang wij ons kunnen herinneren, ons eigen verlangen naar 

dit „zoals ze zijn” uitgegaan? De psalmen zijn levende taal: van en voor levende mensen. Niet die 

vreemde, verstarde, hortende en veelal onverstaanbare taal (waaraan men zelfs de naam proza 

moet ontzeggen), die zóvele jaren van de kansel tot ons is gekomen en die ons zozeer heeft bedroefd 

en verontrust: waarlijk niet alleen om onszelve. 

Men heeft, met name in de laatste decenniën, ook in ons land dit voor zo tallozen gesloten boek der 

psalmen willen openen: door herdichtingen of bewerkingen, die de nadrukkelijke bedoeling hebben 

„eigentijds” te zijn. Inderdaad treffen een niet gering aantal psalmen en psalmgedeelten de ernstige 

lezer als bij uitstek actueel. Dit lijden, deze strijd, deze ontzetting en verontwaardiging - zij zijn 

blijkbaar, na meer dan vijfentwintig eeuwen, nog immer onveranderd in het mensenleven aanwezig. 

Nochtans: wie als vertaler door woordkeuze of stijl alle licht op dit actuele wil doen vallen - hij maakt 

de psalmen tot iets wat ze juist niet zijn. Zij worden aan tijd en situatie gebonden en derven het 

onvervangbare, dat hen tot een boek voor alle eeuwen maakt. Wij hebben op deze weg van 

herdichting en bewerking de voet niet willen zetten. Anderzijds wijzen wij de gedachte af, dat een 

woordelijke vertaling het origineel altijd het beste recht doet. 

Wat wij hebben gedaan is luisteren, luisteren en nóg eens luisteren naar wat de tekst - deze concrete 

tekst en dit concrete vers - meedeelt: en dan vertalen volgens de context. Dit gebiedt soms een strikt 

letterlijke vertaling, soms moet men, juist om de wille van de context, daarvan afwijken. Temeer 

waar de afstand moest worden overbrugd tussen een moderne Europese cultuurtaal en een 

Semitische tekst van lang voor onze jaartelling. De grote rijkdom van onze prachtige moedertaal 

kwam ons daarbij in hoge mate te stade. Krampachtig woordelijk vertalen getuigt van onbegrip voor 

het wezen van de taal en zal het vers a priori zijn kracht, zijn leven, zijn adem en ritme ontnemen. 

Leven, adem en ritme: deze psalmtekst immers vraagt een bij voortduring 

waakzame aandacht, omdat iedere nuance telt. De oorspronkelijke psalmen zijn 

door hun dichters bedoeld om gereciteerd en gezongen te worden; hetzelfde geldt 

voor de vertaling. Niet alleen met de ogen moet men lezen; wie de psalmen wil 

verstaan moet ze lezen „met eigen stem”: luisterend - met de oren en met het hart. 

Luisterend - tot, bóven verwachten en hopen, in de onderstroom van het vers het 

antwoord hoorbaar wordt. 


