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Inleiding 

Sinds in 1958 de eerste berijmingen van de 
interkerkelijke commissie voor de psalmberijming 
werden gepubliceerd, hebben verscheidene kerken en 
gemeenten deze 'beproefd' in de eredienst en besproken 
op gemeente-avonden en kerkelijke vergaderingen. 

Naast belangstelling en bereidheid tot 
ingebruikneming is er, althans bij veel ouderen, een 
zekere terughoudendheid te constateren, omdat zij het 
verlies van bekende en geliefde psalmverzen in de 
kerkdienst als een verarming ervaren. 

Vooral in die kerken en gemeenten, waar de kerkzang 
vrijwel tot de psalmbundel beperkt blijft, bleek een grote 
bedachtzaamheid tegenover de nieuwe berijming te 
bestaan. Dat ligt ook voor de hand, want voor hen 
betekent de overgang naar een nieuwe berijming een veel 
ingrijpender verandering dan voor degenen, die in de 
eredienst ook andere liederen zingen. 

Nu de 'Proeve van een nieuwe berijming' na het 
uitvoerige proces van toetsing vervangen gaat worden 
door de definitieve tekst, worden vooral de kerkenraden 
voor een belangrijke beslissing gesteld. 

Het heeft immers nogal wat consequenties, wanneer 
straks de kerken verschillende psalmberijmingen zouden 
hebben, de ene gemeente van dezelfde kerk een andere 
berijming zou gebruiken dan de andere en zelfs binnen 
één gemeente geen gemeenschappelijke gedragslijn zou 
worden gevolgd. 

In de periode van de 'Proeve' leverde verhuizing van 
gemeenteleden in dit opzicht geen moeilijkheden, want 
ieder beschikte nog wel over een kerkboek met de oude 
berijming. Deze situatie verandert straks met al de 
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gevolgen van dien, allereerst voor die gemeenten, waar 
men niet in alle kerkdiensten dezelfde berijming zingt. 

Wat moeten de scholen in zo'n situatie beginnen? Er 
zal voor hen niets anders opzitten, dan het Ieren en zingen 
van de psalmen achterwege te laten! 

Wat daarom de doorslag moet geven bij de te nemen 
beslissing, is de opdracht om het ons toevertrouwde pand 
te bewaren. 

Aan de gemeente van Christus zijn de woorden van 
God toevertrouwd. om die te bewaren en over te dragen 
aan het komende geslacht en aan „allen, die verre zijn" 
(Hand. 2 : 39). Dit pand is niet zozeer de een of andere 
berijming van de psalmen, maar het boek der psalmen 
zèlf, zoals wij dat hebben ontvangen in de Heilige Schrift. 
Het gaat om de opdracht, deze liederen, die wij in de 
Hebreeuwse taal gekregen hebben, te bewaren en door te 
geven, niet alleen in een duidelijke vertaling, maar ook 
als te zingen liederen. 

De hierbij aangeboden overwegingen willen helpen de 
vraag te beantwoorden, met welke beslissing inzake de 
nieuwe berijming wij aan deze opdracht voldoen. 

Zij richten zich allereerst tot de kerkenraden in hun 
grote verantwoordelijkheid. 

Mogelijk kunnen zij ook de voorbereiding op 
gemeente-avonden dienen, terwijl zij vooral ook hen, die 
voor zichzelf geen behoefte hebben aan een nieuwe 
berijming, in overweging willen geven, met welke 
beslissing het 'overdragen' van de psalmen aan de 
jongeren het meest is gediend. 

Weerstanden tegen een nieuwe 

berijming 

Het is geen wonder, dat velen met een zekere reserve 
staan tegenover een nieuwe berijming van de psalmen. 
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De betekenis van de huidige psalmberijming voor het 
geloofsleven heeft geleid tot een sterke gehechtheid, 
vooral van de oudere generatie, aan veel geliefde verzen 
van deze berijming. 

Vandaar dat men met een gevoel van onbehagen zegt: 
'Neem ons toch niet de oude vertrouwde psalmverzen af. 
U moest eens weten, hoe vaak wij door enkele 
psalmregels geholpen en gesterkt zijn in allerlei 
omstandigheden van het leven'. 

Nu mag het er helemaal niet om gaan, iemand iets af te 
nemen. Ook in de gemeenten, waar men de nieuwe 
berijming in de kerkdiensten gaat gebruiken, zullen velen 
in hun persoonlijk leven de van jongs af bekende verzen 
blijven zingen en er geestelijk door gesterkt blijven 
worden. 

Wat zou daar op tegen zijn? 

Oudere mensen kennen en zingen altijd een aantal 

liederen uit hun jeugd, die de jongere generatie niet 

meer kent, omdat het liederen-repertoire op de 

schoIen in de loop der jaren verandert: er vallen oude 

liederen af en er komen nieuwe bij. Daar maakt 

niemand een probleem van. 

In de eerste eeuwen na de Hervorming werden in 
ons land de psalmen gezongen in de berijming van 
Petrus Dathenus. 

Ook die berijming heeft een grote betekenis gehad voor 
het geloofsleven van de gemeente in die eeuwen. 

Toen in 1773 Datheen's berijming vervangen werd 
door de huidige is van de generatie-toen ook het offer 
gevraagd om in de kerkdienst de bekende en geliefde 
psalmverzen prijs te geven. 

Ook in die overgangsperiode zullen veel verzen van 
Datheen bij de ouderen nog wel jaren daarna hebben 
gefunctioneerd. 
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Het is interessant om na te gaan, hoe in die tijd is 
gesproken over deze bezwaren bij de overgang naar een 
nieuwe berijming. 

In Barneveld stond in 1773 ene ds. Van de Berg, lid van 
de commissie voor de nieuwe psalmberijming. (Van die 
commissie werd in Amsterdam getuigd: 'Zij paarden 
harsenen, harten en handen, om uw nut te bevorderen'!) 

Ds. Van de Berg hield bij de invoering van de 
berijming — 1773 een preek, waarin hij aan het slot 
ingaat op de bezwaren van hen, die zo bijzonder gehecht 
waren aan de vertrouwde verzen van Datheen. Hij zegt 
dan: 

'Sommigen uwer, niet kundig genoeg aangaande 
hetgeen meest de openbare stichting der gemeente kan 
bevorderen, zullen misschien de nuttigheid van deze 
verandering niet erkennen en daarom ook den Heer 
voor dezelve niet naar behoren kunnen danken. 
Zij zullen zich mogelijk herinneren menigvuldige 
zegen, die hun de goddelijke genade bij het zingen der 
oude psalmen geschonken heeft en duchten, dat zij 
voorts van zo grote voorrechten zullen verstoken 
wezen. 
Doch de zodanigen verzoeken wij, op het eenparig 
getuigenis van zulke godvruchtigen die in deze soort 
van zaken genoegzaam kundig zijn (!) te willen 
geloven, dat deze verandering ten hoogste noodzakelijk 
was, tot de verheerlijking van God. Zij mogen de 
goddelijke goedheid voor de zegen, die zij onder het 
gebruik van een zo kreupel gezang genoten hebben, 
zoveel te groter dankbaarheid toebrengen, omdat het 
middel zo gebrekkig was, en voorts hopen, dat de Heer 
nu voortaan, door een veel geschikter middel, dat Hij 
naar de bestelling van Zijn hoge voorzienigheid zo 
gunstig bezorgd heeft, in de harten die Hem vrezen, ter 
Zijner verheerlijking, nog veel meer vertroostingen 
door Zijn Heilige Geest zal willen uitstorten'. 
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Hij voegt er even verder aan toe: 
'Hoe onbetamelijk zou het niet wezen, wanneer een 
weldaad, waarmee uw goddelijke Ontfermer 
voornamelijk uw nuttigheid en uw vertroosting 
bedoelt, door u met tegenzin en ongenoegen werd 
aangenomen . 

Het zijn woorden, die niet uitmunten door bescheidenheid 
(hoewel deze indruk ook gewekt wordt door een stijl en 
woordkeus, die wij niet gewend zijn). Maar zij maken wel 
duidelijk, dat de weerstanden van nu er toen precies zo 
waren. ) 

In Friesland was het een zekere ds. Lemke, eveneens een 
gecommitteerde voor de nieuwe berijming, die ook in een 
preek inging op bezwaren uit de gemeente. Allereerst het 
bezwaar, dat men nieuwe boekjes moet kopen. Hij zegt: 

'Dit behoorde wel bij enigszins vermogenden niet de 
minste zwarigheid te ontmoeten, al ware het alleen om 
allerlei verwarring in de openbare godsdienst naar 
vermogen te voorkomen'. 

1) De preek eindigde met het volgende gedicht: Hier 

wisselt alles af: de taal, de poëzie, Niets is hier van 

verandering vrij: 
Hier moet een later kunst verbetering verlangen, In 

Godgewijde kerkgezangen. 
Zingt, vrome zangers, zingt! De Hemel gaat u voor, 
En wacht u zingend in zijn koor; 
Daar zult gij Jezus zien, met al zijn lievelingen, En 

nimmer oude psalmen zingen! 

Hij gaat ook op andere bezwaren in: 
'Bij sommigen zal misschien de grijze oudheid van 
Datheens berijming zwaar genoeg wegen om die te 
behouden, alsof daardoor aan deze berijming een soort 
waardij of heerlijkheid werd bijgezet, terwijl juist om 
deze reden de verandering des te noodzakelijker was. 
Bij anderen zal men zich waarschijnlijk op zijn eigen 
ouderdom beroepen en zeggen: Daar ik mij tot hiertoe 
van Datheens berijming en niet zonder stichting voor 



8 

mijn gemoed bediend heb, zie ik geen genoegzame 
reden voor verandering en inzonderheid niet, omdat ik 
vele psalmen uit de oude berijming van buiten ken, die 
't mij onmogelijk is uit de nieuwe nu te leren'. 

Hiervan heeft hij niet zoveel terug, maar hij zegt wel: 
'Staat het inderdaad zo met iemand, hij doe wat goed is 
in zijn ogen; niemand wordt met geweld hier 
gedwongen. Alleen drage hij zorg, dat zondige 
stijfhoofdigheid onder dat voorwendsel zich niet 
verschuile en hem een bijzonderheid doe najagen, die 
althans gewetenshalve niet valt te verdedigen'. 

Tenslotte komt hij terug op de bezwaren van de 

aanschaffing: 
'Weer anderen zullen zich misschien beroepen op hun 
al te geringe middelen, om zichzelf en hun huisgenoten 
van de nodige psalmboeken te voorzien. 
Dan, ik hoop niet dat ook zulken van dat voorwendsel 
zich bedienen zullen, die met een lofwaardige 
spaarzamelijkheid en verstandige inkorting van hun, ja 
menigmaal zondige, uitgaven, in korte tijd veel meer 
zouden kunnen bezuinigen dan er tot aankoop der 
psalmen nodig is. 
Wat zulken onder u betreft, wier onvermogen kenbaar 
is, in die nood is voorzien door de liefdadigheid van 
vermogende kerkleden, welke ik niet voorbij kan, 
daarvoor als voor een loffelijk liefdewerk, hartelijk te 
danken, met de toewensing, dat hun een ruime 
vergelding van de God der liefde geworden moge. 
En wierd dit voorbeeld door andere vermogenden wel 
ingezien, zij zouden hetzelve volgen en ere dus aan de 
openbare godsdienst doen'. 

Deze citaten wijzen niet alleen op de weerstanden ook 
toen, ze typeren ook in andere opzichten de tijd, waarin 
de huidige psalmberijming werd ingevoerd. 
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Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk merken wij 
op hoezeer woordkeus en zinsbouw in die tijd anders 
waren dan nu. Geen predikant spreekt in 1967 meer in 
deze stijl van 1773. Kerkenraden en gemeenteleden 
zouden terecht protesteren wanneer iemand in deze trant 
zou preken. 

Is het dan wél verantwoord de Psalmen in deze taal en 
stijl van tweehonderd jaar geleden te blijven zingen? 

Een lagere school, waar men een rekenmethode van 
tweehonderd jaar geleden zou gebruiken, zou weinig 
leerlingen overhouden. 
Toch was tweehonderd jaar geleden twee maal twee 
ook al vier. Maar de methode van overdracht is 
inmiddels sterk veranderd. 
De psalmen zijn dezelfde gebleven sedert zij zijn 
opgenomen in de Heilige Schrift, maar de 
'verwoording' in de nederlandse taal zal van tijd tot tijd 
gewijzigd moeten worden, willen wij ze werkelijk 
bewaren en overdragen in een levende taal. 
Waarom zouden wij meer zorg hebben voor de manier, 
waarop onze kinderen leren rekenen, dan voor de 
vorm, waarin zij de psalmen leren? 

Als wij de woorden van God doorgeven in een taal en 
stijl, die al lang verouderd zijn, heeft dit de averechtste 
uitwerking, dat wij deze woorden verduisteren in plaats 
van overdragen, omdat wij ons van woorden en 
stijlvormen bedienen, die niet meer 'overkomen'. 

Daardoor verbreken wij dan juist de traditie (dit woord 
betekent immers: het overbrengen). 

Het gaat er om, dat onze generatie (en met name onze 
kinderen) kunnen zeggen: 'Wij horen ze in onze eigen 
taal, waarin wij geboren zijn (Hand. 2 : 8) en niet in de 
taal, waarin onze betovergrootouders geboren zijn'.  
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Is een nieuwe berijming noodzakelijk 

? 

De berijming van Datheen is tweehonderd jaar in gebruik 
geweest. 

Zij werd in 1773 vervangen door de huidige, die dus 
ook een tweehonderdjarig bestaan nadert. 

Dit is de allereerste reden, waarom een nieuwe 
berijming nodig blijkt: de taal, waarin wij spreken en 
schrijven verandert in twee eeuwen nogal sterk, zodat 
woorden en uitdrukkingen van toen nu onbekend zijn of 
een andere betekenis hebben gekregen. 
Zo werd ook de Statenvertaling in de loop der jaren steeds 
door de uitgevers enigszins aangepast. 

In het begin van deze eeuw waren er nog wel 
voorlezers in de kerk, die lazen: 'Gij ende zult niet 
begeren uwes naasten wijf'. 

Dat is allengs veranderd. 
Overigens is het wel een bedenkelijke zaak, als 

uitgevers naar eigen goeddunken de bijbeltekst 
vaststellen. 

In februari 1967 vermeldde de 'Stichting tot behoud 
van de Statenvertaling', dat zij geen antwoord kon 
geven op de vraag, welke van de tegenwoordige 
uitgaven van deze vertaling zuiver is. 
Onder voorbehoud werd daarbij een bepaalde uitgave 
als de beste aangegeven. Dit voorbehoud was niet 
overbodig, omdat meteen geconstateerd werd, dat in 
deze beste uitgave Jesaja 64 : 6 luidt: 'Al onze 
ongerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed'. In 
plaats van 'ongerechtigheden' moet hier staan: 
'gerechtigheden'! 

Ook in de Psalmboekjes is hier en daar de berijming1773 
wel veranderd door de uitgevers: 
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Psalm 22 : 4 luidde in deze berijming: 

Men schudt de kop, men steekt de lip mij toe. 
Tegenwoordig staat in de meeste uitgaven: 
Men schudt het hoofd, . . . 

Dat is wel een verbetering, maar wij moeten toch, zo 
niet de kop dan toch het hoofd schudden over het feit, 
dat uitgevers de liturgische teksten wijzigen naar eigen 
inzichten. 
Overigens zijn in een psalmberijming zulke 
veranderingen maar zeer beperkt mogelijk, door de 
maat en het rijm. 
Psalm 7 : 8 bleef dus: 

De moeite, die hij dorst verwekken, zal 
zijnen kop eerlang bedekken. 

Zo bleef de berijming-1773 in gebruik in de taal van 
1773. Allerlei woorden en zinswendingen verdwenen 
inmiddels uit het gewone taalgebruik, maar zij bleven 
staan in de psalmberijming.  

Dit leidde er toe, dat verzen, waarin zulke verouderde 
uitdrukkingen voorkomen, van lieverlee buiten gebruik 
raakten, zodat het aantal, dat gezongen wordt, steeds 
verminderde. In de meeste gemeenten wordt nog niet de 
helft gezongen. 

Dat maakt ons ontrouw aan onze roeping, om de 
liederen, die God ons heeft gegeven, te bewaren, te 
gebruiken en door te geven. 

Daarmee is over de berijming-1773 nog geen kwaad 
woord gezegd, integendeel. Het was juist de kracht van 
die berijming, dat zij de psalmen vertolkte in de taal en 
stijl van toen en met een onmiskenbaar dichterlijk 
vermogen. 

Maar 6nze stijlvorm en woordkeus is heel anders. De 
taal is een levend iets en voor een psalmberijming zal een 
levensduur van tweehonderd jaar wel het maximum zijn. 

Dat hebben onze vaderen in 1773 ook begrepen en het 
kerkvolk heeft toen, zonder al te veel verzet, de overgang 
van Datheen naar de 'staatsberijming' meegemaakt. 
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Is dat veranderd taalgebruik dan zo groot? 

Het is niet moeilijk aan te tonen, dat de taal van de 
berijming-1773 verouderd is en daardoor hoe langer hoe 
meer onbruikbaar en voor de jongere generatie 
onbegrijpelijk en onmogelijk. 

Onbruikbaar, doordat bepaalde woorden van betekenis 
zijn veranderd en dus de psalmtekst onjuist weergegeven. 

In 1773 betekende 'gemene lieden' (62 : 6): 

'gewone mensen'. Het woord 'gemeen' betekent nu: 
slecht. 

De 'straal van billijkheid' (19 : 5) doet ons de inhoud 
van de psalm onzuiver bewaren, want 'billijk' 
betekende toen: 

'rechtvaardig', maar nu: 'redelijk'. 

In dezelfde psalm betekent 'slechten': 

'eenvoudigen', maar wie hoort dat er in? 

Het woord 'wellust' is van betekenis veranderd, 
waardoor de 'volle beek van wellust' (36 : 2) eigenlijk 
onmogelijk is geworden. 

Het woord 'betrachten' (I : I) betekende toen: 'in stilte 
met toewijding overdenken'. Het gaf dus de onberijmde 
tekst getrouw weer. Maar 'betrachten' betekent nù: 
'nakomen'. 
Zelfs Dr. A. Kuyper wist van deze betekenis-
verschuiving niet af, want in zijn boek 'Onze Eredienst' 
acht hij deze regel in strijd met antwoord 144 van de 
Heidelbergse catechismus! 

In mijn jeugd was er een predikant, die na de 
Schriftlezing zei: 'Tot dusverre'. 
In die tijd was de regel uit psalm 22 : I : 'dus fel 
geslagen', daarom wel duidelijk. 
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Maar onze jonge generatie kent het woordje 'dus' alleen 
in de betekenis van 'daarom', waardoor deze 
psalmregel in het verband met de voorafgaande regels 
een vreemde regel voor hen is. 

 
Wanneer aan een catechisant gevraagd wordt, een 
psalmvers met eigen woorden weer te geven, blijkt 
hoeveel woorden niet begrepen worden ('en wijsheid af te 
malen', 19 : l) en soms ook onbegrijpelijk zijn: 

Wie weet, wat 'treken' zijn? 

Hun tong tracht vleiend ons door treken naar 't 
hart te steken. (5 : 9) 

M6gen wij wel een psalmberijming handhaven, waar een 
verklarend woordenboek bij nodig is? 

De jongere generatie kijkt vreemd aan tegen regels als: 
's Heren goedheid kent geen palen (25 : 4) dan zal mijn 
oog op uwe wetten staren (119 : 17) dit leert mijn ziel 
U achteraan te kleven (119 : 25) zo ik de sluimring 
zelfs geheng' (132: 2) 

Wie dit nog niet zo'n bezwaar acht, zal toch moeten 
toegeven, dat de volgende regels het onmogelijk maken 
de oude berijming te handhaven. Het gaat hierbij niet om 
de inhoud van deze regels. Om daarover te oordelen, 
moet elke regel in het gehele couplet worden gelezen en 
gezongen. Ongetwijfeld kan men ook uit de nieuwe 
berijming regels plukken, die los van hun omgeving een 
vreemde indruk maken. Maar deze citaten, die met 
tientallen zijn aan te vullen, dienen, om de verouderde 
taal aan te tonen. 

Hij dondert uit den hoge (2 : 2) op 't eenzaam 
bedde neergezegen (4 : 2) de stoute zondaars (9 
: 17) stinkende etterzweren (38 : 5) daar onze 
buik aan d'aarde kleeft (44 : 13) met 
zwijmelwijn gedrenkt (60 : 2) verzadigd als 
met vet en smeer (63 : 3) om t'orelogen (64 : 3) 
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os of var, die hunne klauw verdelen (69 : 13) 
godsgestichten (74 : 8) achtb're 
Godsvergaderingen (82 : 1) van de pot 
ontslagen (81 : 6) gij hebt geen pest te 
schromen (91 : 2) de ganse wereldkloot (97 : 2) 
het wonderwater Meriba (106 : 18) maar 
d'ondeugd zwijgt met smarte (107 : 21) 
ontbloot van grond om wortels in te maken 
(129 : 4) ik ben verbazend voortgebracht 
(139 : 7) 

Dat velen deze regels niet kennen is het bewijs, dat steeds 
meer psalmverzen door hun verouderde taal niet meer 
functioneren. 

Ik denk ook aan het vaak voorkomende woord 'rot' en 
'samenrotten'. Het kan duidelijk zijn, dat wij hoe langer 
hoe meer psalmverzen verliezen, zodat er van het 
overdragen van de psalmen aan de jongere generatie 
steeds minder terecht komt. 

AI zou er dus van de huidige berijming niets anders te 
zeggen zijn, dan dat de taal sterk verouderd is, dan zou dit 
alleen al een nieuwe berijming noodzakelijk maken. 

Het is niet alléén de taal. 

Ook theologisch is er wel het een en ander op te merken. 
De huidige psalmberijming vertoont onmiskenbaar de 

tekenen van haar ontstaan in een tijd, dat de leuze 'God, 
deugd en onsterfelijkheid' opgeld deed. 

Merkwaardig genoeg wordt dit tegenwoordig in de 
gereformeerde gezindte gebagatelliseerd, hoewel men in 
vroeger jaren hier wèl een zeker onbehagen over uitsprak. 

In 1840(!) zond de classis 'Beneden Gelderland' van de Christelijke 

Gereformeerde Kerken een adres aan ds. H. J. Budding te Goes, 

vermeldende, dat genoemde classis, vanwege de fouten, welke 

kleefden aan de berijming-1773, besloten had 'een soort commissie 
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te benoemen, die eventueel zou overwegen waar en hoe de berijming 

van 1773 herzien moest worden'. Dr. A. Kuyper schrijft in 'Onze 

Eredienst' (Kampen, 1911, blz. 68) dat uit tal van Psalmen zou zijn 

aan te tonen, hoe de rijmer den zin der oorspronkelijke woorden niet 

gevat heeft, en er dientengevolge gedachten en denkbeelden 

indroeg, die tegen de Schrift ingaan, en in de vergadering der 

gelovigen niet thuis horen'. 

De goedmoedige manier, waarop over God en zijn 
openbaring wordt gesproken, kunnen wij toch niet maar 
blijven aanvaarden ook al zijn de woorden door het 
gebruik min of meer omgebogen naar ons theologisch 
klimaat, of (meestal) op dood spoor gezet, doordat wij de 
verzen, waarin zulke uitdrukkingen voorkomen, 
eenvoudig niet zingen. 

Ik denk aan sommige regels uit psalm 119: Uw wet, die 
van mijn heil mij best kan vergewissen (vs 50) 'k Heb 
uw bevelen in alles recht en vlekkeloos beschouwd, op 
't hoogst volmaakt tot in hun minste delen (vs 64) 

Hoe vindt u de slotregel van psalm 16 : I ? Gij zijt 
de Heer, ik zal u nooit verzaken, ofschoon tot u 
mijn goedheid niet kan raken. 

De God van Israël wordt telkens aangeduid in de 

spreektrant van de 'Verlichtings-theologie' uit die 

tijd, die bepaald niet overeenkomt met de bijbelse 

aanduidingen: 
de Goedheid, het Opperwezen (17 keer), de 
Opperheer (16 keer), het Alvermogen, de 
Oppermogendheid, de Oppermajesteit, de 
Algoede, de Alzegenaar, de Oppervoogd, de 
milde Zegenader, het hoogste goed, de grote 
Albehoeder, de Schutsheer aller goeden! 

Dan de kwestie van de deugdzaamheid. 
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Het woord 'deugd' is een bijbels woord, maar het heeft 
in veel psalmregels een merkwaardige onbijbelse kleur 
gekregen door het klimaat van de 18e eeuw, waardoor het 
in een zinsverband is gebracht, dat niet bijbels is. 

Het meest bekende voorbeeld hiervan is psalm I : 4. 

Maar er zijn veel meer voorbeelden: Wie dus oprecht en 
deugdzaam leeft, zal nimmer wank'len op zijn wegen 
(15 : 5) elk die 'met verstand zijn wegen richt, mag op 
Gods gunst vertrouwen (50 : 9) Jozef, van zijn verstand 
en deugd bewust (105 : 12) naar 't recht van hen, die 
deugdzaam van bestaan (119 : 66) 

Ook in zeer bekende verzen komen bedenkelijke 
uitspraken voor. 

In psalm 81 vers 12 ('Opent uwe mond, eist van Mij 
vrijmoedig') is het woord 'eist' toch eigenlijk 
ontoelaatbaar. 

Wat hebben wij van God te eisen? 

Wij kunnen van de verbondsgedachte uit dit woord wel 
tot op zekere hoogte verdedigen, maar nooit helemaal. In 
ieder geval geeft de onberijmde tekst geen aanleiding om 
het zo te zeggen. Door deze berijming bewaren wij Gods 
woorden niet schriftgetrouw. 

Hetzelfde geldt van de slotregel van psalm 33 : 11 
Weer steeds alle smart. 

AI met al leidt dit tot de conclusie, 

a) dat de taal van de berijming-1773 verouderd is en 
daardoor hier en daar tot misverstand aanleiding geeft of 
zelfs onverstaanbaar is, waardoor de bundel voor de helft 
ongebruikt blijft; 
b) dat de zegswijze doortrokken is van een 
onbijbelse terminologie, zo al niet van een onbijbelse 
gedachtengang. 1) 

Deze conclusie moet ieder, die de psalmen als het ons 
toevertrouwde pand bewaren wil, er van overtuigen, dat 
een nieuwe berijming noodzakelijk is. Het zou een 
vreemde zaak zijn, wanneer uitgerekend gereformeerde 
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christenen als advocaten zouden optreden voor een 
berijming, waarvan woordkeus en strekking op vele 
plaatsen allerminst gereformeerd genoemd kunnen 
worden. 

Wij zullen dus intens kennis moeten nemen van de 
voorgestelde nieuwe berijming, die de psalmen weergeeft 
in de taal, die wij in deze tijd spreken, om haar te 
aanvaarden, wanneer zij inderdaad de tekst van de 
psalmen zelf vertolkt. 

Daartoe gaan wij allereerst de opzet van de nieuwe 
berijming na. 

l) Een theoloog uit de Geref. Kerken (vrijgemaakt) kwam tot de 

uitspraak: 'Sinds 1773 hebben wij géén psalmen meer gezongen, alleen 

verbasteringen van de psalmen'. 
Wijlen Dr. P. G. Datema, een hartstochtelijk voorstander van de 

psalmen in de eredienst, placht te zeggen, wanneer het over de 

gebrekkige berijming ging: 'Zoals een mens wel aardappelen moet 

eten, ook al zijn er alleen maar slechte op de markt, zo moeten we wel 

met deze berijming genoegen nemen, omdat er geen andere is'. Na een 

slecht aardappelseizoen stelt men echter alles in het werk, om de 

nieuwe oogst beter te doen zijn. 

De werkwijze van de commissie 

In 1943 besloot de Algemene Synodale commissie der 
Ned. Herv. Kerk tot het instellen van een 'commissie tot 
onderzoek van de wenselijkheid en mogelijkheid van een 
nieuwe psalmberijming'. 

Dit leidde tot de opdracht aan een aantal dichters, 
geassisteerd door oud-testamentici, neerlandici en 
musicologen, om de psalmen opnieuw te berijmen. 

Deze werkcommissie werd in de loop der jaren 
uitgebreid, zodat momenteel Hervormden, 
Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden er 
zitting in hebben, terwijl er één vertegenwoordiger is van 
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de Doopsgezinden, de Remonstranten, de Luthersen en 
de Vrije Evangelischen gezamenlijk. 

Sedert 1965 zijn er bij de revisie ook twee 'waarnemers' 
namens de Geref. Kerken (vrijgem.) betrokken. 

De opdracht werd nader gepreciseerd door te stellen dat 
de nieuwe berijming 

l. de grondtekst zo getrouw mogelijk zou weergeven; 

2. te zingen zou zijn op de bestaande melodieën; 

3. literair verantwoord en algemeen verstaanbaar 

zou zijn. 

Tegen deze opzet kan moeilijk iemand bezwaren 
inbrengen. Integendeel, zij is voor het bewaren van de 
psalmen in de gemeentezang gebiedende eis. 

Wij gaan in dit hoofdstuk deze drie voorwaarden na, 

maar beginnen met de vraag, die voor de hand ligt en 

ook herhaaldelijk wordt gesteld: 
Waarom geen restauratie van de huidige psalmberijming? 

In de tegenwoordige berijming komen verzen voor, die 
terecht zeer bekend en geliefd zijn geworden. Waarom 
deze verzen prijsgeven? 

Ook in de commissie is in het begin sterk gedacht aan 
een restauratie van de huidige bundel. 

Toch is het resultaat geworden, dat slechts bij enkele 
psalmen van een restauratie van 1773 gesproken kan 
worden. Hierbij zij opgemerkt dat men in 1773 van 
Datheen helemaal niets overnam. Ook toen bleek een 
restauratie dus onmogelijk. 

Hoe kwam het, dat men allengs ging ontdekken dat het 
niet bij een restauratie kon blijven? 

Allereerst door de verouderde taal van de berijming-
1773. 
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Daar kwam nog bij de eis, die de voorgeschreven 
melodie stelt. Verder waren er: de talloze 
samentrekkingen als daân voor daden, reên voor redenen, 
tegenspoên, speelliên, enz., de afgeknotte woorden zoals 
beê voor bede. Maar ook het woordje 'ai', dat niet minder 
dan 41 keer voorkomt en de verbuiging van het lidwoord 
'een' ('tot enen roof niet in hun tanden gaf', 124 : 3). 

Dit maakte het aantal verzen, dat gerestaureerd kon 
worden, steeds kleiner. De verandering van één zo'n 
samentrekking of één rijmwoord bracht het gehele vers 
op de helling. 

Bovendien bleek bij nauwkeurig onderzoek de 
tegenwoordige berijming ook vaak al te zeer af te wijken 
van de bijbeltekst of te breedsprakig de woorden van de 
tekst aan te vullen. 

Dit laatste vooral was de oorzaak, dat ook veel bekende 
en geliefde verzen niet gehandhaafd konden blijven. Zij 
vielen op het punt van het zo dicht mogelijk benaderen 
van de onberijmde tekst. En dat is een vereiste, dat terecht 
primair gesteld werd in dit werk. 

Wij gaan de drie voorwaarden nu achtereenvolgens 

na. 

1. ZO GETROUW MOGELIJKE VERTOLKING 

VAN DE GRONDTEKST 

Wellicht rijst de vraag: waarom dit voorbehoud: zo 
getrouw mogelijk? Men dient toch de woorden van de 
hebreeuwse tekst te vertalen in het Nederlands en 
daarmee uit? 

Nu is dat vertalen op zich zelf al heel moeilijk, omdat 
de nederlandse woorden lang niet altijd precies gelijke 
betekenis hebben als de overeenkomstige hebreeuwse. 
Vertalen is altijd een zo getrouw mogelijk benaderen. 

Maar als de vertaling dan ook nog in een bepaalde vers-
vorm moet geschieden, zingbaar op een vaststaande 
melodie, dan is het onvermijdelijk, dat 'vertalen' soms 
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'omschrijven' wordt en er 'aanvullingen' nodig zijn om tot 
de gewenste versvorm te komen. 

Wel bleken er (en dat is stellig een pluspunt voor de 
nieuwe berijming) heel wat minder 'aanvullingen' nodig 
dan in de berijming-1773, omdat de taal en de stijl van 
1773 veel breedsprakiger is dan die van onze tijd. 
Daardoor geeft de nieuwe berijming de psalmtekst vaak 
in een kleiner aantal strofen weer dan de oude berijming 
doet. 

De commissie heeft bovendien voor de 
onvermijdelijke aanvullingen als gedragslijn gesteld, dat 
zij moeten passen in het klimaat van de psalm, 
bijvoorbeeld door terug te gaan op een vorig vers of zich 
te richten naar een volgend vers. 

Dat is èn theologisch èn literair een methode, die wij 
alleen maar kunnen toejuichen. 

Van 'dichterlijke vrijheid' is dus geen sprake. 
Een voorbeeld van deze methode is meteen al in psalm 

l, de tweede regel van vers 2: 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt. 

De huidige berijming heeft hier ook een aanvulling: Hij 
groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. 

De aanvulling in de nieuwe berijming blijft directer bij 
het beeld van de psalm: 

Hij is een groene boom die staat geplant waar 
waterbeken vloeien door het land. Zijn loof 
behoeft de droogte niet te duchten, te goeder tijd 
geeft hij zijn rijpe vruchten. Gezegend die zich 
aan Gods wetten voedt: het gaat hem wel in alles 
wat hij doet. 

Een ander voorbeeld is psalm 122, waar de regels uit vers 
1 

Jeruzalem dat ik bemin wij treden uwe poorten in  

in vers 2 en 3 als aanvullende regels worden gebruikt. 
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Omdat de psalmberijming allereerst bedoeld is voor de 
eredienst, kwam de vraag op, bijvoorbeeld bij de psalmen 
60 en 83, of alle namen van volken en landstreken in de 
berijming moeten worden overgenomen. 

Men heeft hier gekozen voor een aanduiding boven de 
letterlijke weergave, waardoor de gehele psalm gezongen 
kan worden. Een precieze opname van de 
aardrijkskundige namen stelt de meeste van zulke verzen 
immers buiten gebruik, zoals de praktijk heeft bewezen. 

Dit leidde in psalm 60 tot een bondige berijming van 
de verzen 6—10 van de bijbeltekst in één couplet (vers 3) 
van de berijming, waarin die tekst toch goed 'overkomt'. 

Hetzelfde is te constateren in psalm 83 : 3 en 4 (nieuw) 
vergeleken met 4, 5 en 6 (oud). 

In dit verband rees ook de vraag, hoe de zogenaamde 
vloek- en wraakpsalmen moeten worden berijmd. 

De eerbied voor de tekst verbiedt elke 'humanisering' 
en de dichters zijn gehoorzaam gebleven aan de 
overmacht van de tekst. In psalm 109 : 3 en 8 
bijvoorbeeld is de onberijmde tekst in al haar 
verschrikking weergegeven, evenals in psalm 137 : 3. 

Op de voorwaarde van getrouwheid aan de bijbeltekst 
struikelden ook een aantal zeer vertrouwde verzen. 
Het is door iedereen zelf na te gaan. 

'Der jacht ontkomen' (42 : I) leest u in de bijbel niet. En 
dat is een argument, waartegen 'wij waren er zo aan 
gewend' het moet afleggen. 

Psalm 19 zegt: De wet des Heren is volmaakt. 

In de oude berijming werd dit: (vers 4) 
Des Heren wet nochtans verspreidt 
volmaakter glans 

Maar de onberijmde tekst spreekt niet van een 

tegenstelling. 
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De nieuwe berijming geeft: 

Volmaakt is 's Heren wet. 

Omdat dit de precieze weergave is van de bijbeltekst, 
moet ieder, die getrouw wil zijn aan de Heilige Schrift, 
deze nieuwe berijming verkiezen boven de oude. 

Psalm 100 vers 3 luidt in de Statenvertaling: Weet, 

dat de Here God is. 

De oude berijming geeft (vs 2): 

De Heer is God; erkent dat Hij 

ons heeft gemaakt . . . 
De gedachte wordt hierdoor verschoven naar de 
erkenning, dat Hij onze Schepper is, maar daar gaat het 
in de eerste zin van de tekst niet over. 
De nieuwe berijming: 

Roept uit met blijdschap: God is Hij. 

Ook hier ligt de nieuwe berijming dus dichter bij de 
bijbeltekst. 

In de oude berijming van psalm 131 staan in de 16 regels 
er 5, die in de bijbeltekst ontbreken, afgezien van andere 
toevoegingen. Hoeveel dichter bij de tekst is de nieuwe 
berijming, hier geciteerd naar de gereviseerde tekst: 

1. 
O Heer, er is geen trots in mij, ik houd 
mijn hart van hoogmoed vrij, ik zoek 
niet met een waanwijs oog naar wat te 
groot is en te hoog. 

2. 
Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede. mild en stil, zoals 
het pas gespeende kind troost in zijn 
moeders armen vindt? 
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3. 
Gespeend en toch getroost, zo laat mijn 
ziel zich leiden door Gods raad, Israël, 
hoop op God den Heer, rust bij Hem nu 
en immermeer. 

Nauwkeurige vergelijking zal telkens doen ontdekken, 
dat de nieuwe berijming op het punt van de 
tekstgetrouwheid over het algemeen de vergelijking met 
de oude berijming positief kan doorstaan. Wel is hierbij 
de volgende vraag gerezen: 

De berijming-1773 mag dan de bijbeltekst hebben 
weergegeven en aangevuld met een overvloedige saus 
van de 18e eeuwse theologie als bindmiddel, — is bij 
deze nieuwe berijming de bijbeltekst niet gegaan door de 
filter van de 20e eeuwse theologie, welke dat dan ook 
mag zijn? 
Vooropgesteld dat ook de nieuwe berijming gebrekkig 
mensenwerk is, zou hierover het volgende kunnen 
worden gezegd: 

a. aan deze dichters is als zodanig eigen een grote 
eerbied voor een oorspronkelijke tekst, zeker van een 
kanoniek geschrift als het boek der psalmen. 

b. anders dan in 1773 werden de dichters letterlijk 
op de vingers gekeken door oud-testamentici, zodat niet 
alleen een vertaling, maar ook de grondtekst nauwkeurig 
werd nagegaan. 

c. de 'aanvullingen' zijn veel beperkter dan in de 
oude berijming en waar zij onvermijdelijk bleken, werden 
zij bepaald door de inhoud van de desbetreffende psalm. 

Overigens dienen wij niet te vergeten, dat, wie aan de 
dichters (terecht) vraagt, dat zij zich gehoorzaam aan de 
bijbeltekst houden, dit ook zelf heeft te doen bij de 
beoordeling van het werk. Velen leggen de nieuwe verzen 
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naast de oude en bepalen dan hun voorkeur. Maar dat gaat 
natuurlijk niet op. De onberijmde tekst uit de bijbel zal er 
altijd bij gelezen moeten worden en die is beslissend. 

Ook wie de bekende psalmverzen beslist onveranderd 
wil houden, kan er niet onderuit, deze te toetsen aan de 
bijbeltekst. 

Bij de keus tussen de Heilige Schrift en de gewoonte 
kiezen reformatorische christenen toch voor de Schrift? 

Dan zullen wij, misschien met een zekere tegenzin, 
moeten erkennen, dat bijvoorbeeld de zo geliefde verzen 
als psalm 27 : 7 en psalm 68 : 10 uit de oude berijming 
het op het punt van de schriftgetrouwheid moeten 
afleggen tegen de nieuwe berijming, eerlijk is eerlijk. 

2. TEKST EN MELODIE 

Als tweede voorwaarde, waaraan de nieuwe berijming 
moest voldoen, werd gesteld, dat zij zingbaar moest zijn 
op de bestaande melodieën. 

 Dat zijn de melodieën van het Psalter van Genève uit de 
16e eeuw, op verzoek van Calvijn gecomponeerd door 
Louis Bourgois en Maitre Pierre, in de stijl van het 
volkslied. 

De muzikale adel van deze melodieën wordt door de 
musicologen algemeen erkend. 

Op deze melodieën zijn in ons land de psalmen sedert 
de 16e eeuw tot nu toe gezongen, want ook bij de 
overgang van de berijming-Datheen naar die van 1773 
werd er in de zangwijze geen verandering aangebracht. 

In Zuid-Afrika heeft men destijds een aantal melodieën 
vervangen door andere, die beter zingbaar zouden zijn. 
Maar men is daar op de duur allerminst gelukkig met de 
'nuwe wysies'. 

In ieder geval, bij ons was de opzet: de bestaande 
melodieën handhaven. 
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Intussen waren deze melodieën in de geschiedenis van de 
psalmzang in Nederland wel een probleem geworden. Zij 
waren immers geschreven op franse teksten. 

Petrus Datheen vertaalde deze teksten in het 
Nederlands, maar zijn vertaling botste veelal met de 
Geneefse melodieën, die uit hele en halve noten bestaan, 
wat een zekere correspondentie vraagt met de accenten 
van de tekst. 

Doordat woord-accent en melodie-accent vaak niet 
overeenkwamen, ging men van lieverlee alle noten 
evenlang zingen. De tekst dwong daar eenvoudig toe. 
Maar de melodieën werden daardoor volkomen verminkt. 

In 1663 zegt Voetius, dat de hele en halve noten toch 
wel onderscheiden moeten worden, maar zelfs hij heeft 
het inmiddels ingeburgerde slepend psalmzingen op 
noten van gelijke waarde niet meer kunnen keren. 

Over de manier van psalmzingen in het midden van de 
17e eeuw zegt Huygens: 

'Het laat zich onder ons veeltijds aanhoren alsof er 
meer gehuild of geschreeuwd wordt dan menselijk 
gezongen. De tonen luiden dwars door elkaar heen, als 
gevogelte van verscheidene bekken. De maten strijden, 
als putemmers, de een dalende zoveel de ander rijst'. 

Van Iperen schrijft in zijn 'Kerkelijke historie van het 
psalmgezang' : 

'Een eeuw later was het gewoonte geworden, de noten 
onnodig te rekken, in de mond te draaien, te kauwen en 
door ettelijke verlagingen en verheffingen tussen de 
tanden en het gehemelte slangsgewijze heen en weer te 
slingeren en te dwarrelen'. 

De trage manier van zingen maakte het ook mogelijk bij 
een wat grote daling of stijging van de melodie de 
tussengelegen noten onderweg even aan te doen! 

Het is duidelijk, dat het reformatorisch erfgoed van de 
Geneefse melodieën op een slordige wijze werd 
'doorgebracht'. 
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Datheens berijming ook niet te zingen in de maatslag van 
deze melodieën. 'Zijn regels stampen als watergeuzen 
over alle metrische valkuilen heen'. 

De berijming-1773 paste wel méér dan die van Datheen 
bij de oorspronkelijke melodieën, maar kon toch een 
volledig herstel ervan niet bevorderen. 

Vaak liggen de woord-accenten precies tegengesteld 
aan die van de melodieën: 

In psalm 43 moet in vers I gezongen worden: 
arglistigheden. en in vers 3: 
tot uw gewijde tente weder. 

Wie uit de oude berijming psalm 141 en psalm 149 (5e en 
6e regel!) zingt op de oorspronkelijke manier, komt tot 
een onmogelijk, om niet te zeggen komisch effect. 

Het rekening houden met de melodieën in hun 
oorspronkelijke vorm betekende een enorme verzwaring 
van het werk voor de commissie: de woorden moeten min 
of meer in een voorgeschreven gelid komen te staan. 

Het was ook het zoveelste breekijzer onder de 
pogingen tot restauratie: waar de tekst op zichzelf 
genomen nog wel zou kunnen worden gehandhaafd, 
moest zij toch vaak veranderd worden, omdat de melodie 
een accent heeft, waar in de berijming een toonloze 
lettergreep staat. 

Natuurlijk behoeven de woorden niet als in een 
keurslijf gebracht te worden door de melodie-accenten. 
Dat zou de verzen dood maken en zo gestroomlijnd is de 
nieuwe berijming gelukkig niet. Er dient echter wel 
correspondentie te zijn tussen tekst en melodie. 

Dit betekent, dat er ook bij de beoordeling van de 
nieuwe berijming op deze overeenkomst gelet moet 
worden ! 

Daarom is ook gevraagd, deze berijming vooral 
zingende te 'beproeven'. Dan h66rt men bijvoorbeeld 
meteen, dat in 73 : I (nieuw). 
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Ja, God is goed voor Israël, 

Is waarlijk goed, ik weet het wel. 

deze laatste woorden helemaal niet zo vlak klinken als bij 
het lezen misschien wordt gehoord. 

De melodieën vergen soms 'weldoordachte 
onregelmatigheden', die gelezen soms wat stoten, maar 
gezongen bijzonder goed klinken. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is de slotregel van psalm 42 : 1 
juichend staan in uw voorhoven. 
Wie de oude en de nieuwe berijming van psalm 100 met 
elkaar vergelijkt op dit punt van de accenten, ontdekt, dat 
de nieuwe veel beter bij de melodie past. 

De bekende zegenbede in psalm 134 (oud) 

Dat 's Heren zegen op u daal' heeft een raar melodie-
accent bij dat voorzetsel 'op', waardoor deze regel ook 
meestal wordt opgezegd met die onjuiste klemtoon: 

Dat 's Heren zegen op u daal' in plaats van: Dat 

's Heren zegen op u daal'. 

Bovendien gaat de melodie bij dat 'daal' ook nog omhoog! 
Sommigen zullen dit wellicht muggenzifterij vinden. 

Wanneer tekstschrijvers en componisten bij een niet-
godsdienstig lied echter hun best doen om woord en toon 
op elkaar af te stemmen, zouden wij dan met de bijbelse 
liederen zoveel slordiger mogen handelen? 

3. VERANTWOORD EN VERSTAANBAAR 

De derde voorwaarde, dat de nieuwe berijming literair 
verantwoord moet zijn en algemeen verstaanbaar, is 
natuurlijk een heet hangijzer. Omdat de psalmen 
gedichten zijn, zijn wij aan dit geschenk van God 
verplicht, ook de zingbare weergave van poëtische aard 
te doen zijn. Met minder mogen wij niet volstaan. 

Trouwens, wil een lied levenskracht en duurzaamheid 
hebben, dan dient het ook echte poëzie te zijn. 
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Bovenal: het is voor de eredienst, het zijn teksten uit de 
Heilige Schrift, dan is het beste, ook het literair beste, 
nauwelijks goed genoeg. 'Of zou de kunst alom 
beschaafd, gebrekkig zijn alleen in 't heiligdom?' ) 
1) Ds. Willem de Koning, in een preek bij de invoering van de 

berijming 1773, in de Kloosterkerk te Den Haag. 
Wanneer er in de kerk gaven van echt dichterschap zich 
openbaren en de dichters deze gaven dienstbaar willen 
stellen voor de gemeente van Christus, is dit een reden tot 
grote dankbaarheid en geeft het aan de opdracht tot een 
nieuwe psalmberijming een duidelijk adres, om niet te 
zeggen het enige adres. 

Het is een bijzondere omstandigheid, dat er in deze 
jaren in de kerk dichters zijn, die in de literatuur van 
heden ook als zodanig gelden, onder wie een drietal 
theologen. Dat beleeft de kerk niet altijd, zelfs niet elke 
eeuw. 

Daarom werd aan hen de opdracht gegeven voor een 
nieuwe berijming, waarbij zij zich echter een 
voortdurende controle moesten laten welgevallen en dat 
ook con amore hebben aanvaard, inclusief de nadere 
beoordeling en praktische beoefening in de gemeenten, 
waarna het werk nog eens consciëntieus is doorgenomen! 

Intussen is er in het begin wel gevreesd, dat de 
berijming wel literaire kwaliteit zou hebben, maar 
onbegrijpelijk en vreemd zou zijn voor de gemeente, 
slechts door een selecte groep te waarderen. 

Daartegen is echter van meet aan gewaakt. De 

berijming diende algemeen verstaanbaar te zijn. 
De nieuwe berijming blijkt ook over het algemeen de 

inhoud van de psalmen in eenvoudige bewoordingen 
weer te geven. Daarbij is het naar de aard van de poëzie, 
ook van de bijbelse poëzie, dat zij een ontvankelijkheid 
vraagt, die telkens in woorden en zinnen een méérwaarde 
doet ontdekken, welke verborgen blijft voor wie er 
slechts oppervlakkig kennis van neemt. 
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Sommigen vinden de taal van de nieuwe berijming hier 
en daar zelfs wat al te gewoon. Zij kijken wat vreemd aan 
tegen uitdrukkingen uit het gewone spraakgebruik, die tot 
nu toe ongebruikelijk waren in kerkliederen : 

o, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen (22 : II) 

Heer, laat hun haan geen koning kraaien (83 : 4) 

Wij moeten hierbij echter wel bedenken, dat 
uitdrukkingen, die ons in de berijming-1773 als bijzonder 
verheven voorkomen, twee eeuwen geleden heel gewone 
zegswijzen waren, al spreekt hierbij ook een inmiddels 
veranderde opvatting van kunstvormen mee, waarbij ook 
alledaagse (dat is niet hetzelfde als: platvloerse) woorden 
en uitdrukkingen een functie kunnen krijgen in het 
artistieke. 

Natuurlijk blijft er, zowel bij de esthetische waardering 
als ten aanzien van de verstaanbaarheid, verschil van 
mening mogelijk. 

Niemand zal trouwens ten aanzien van alle drie 
gestelde voorwaarden beweren, dat wij nu een berijming 
zonder gebreken ontvangen. Wie alleen een onfeilbaar 
lied wil zingen, is tot stilzwijgen gedoemd. Maar hij 
hanteert dan een norm, die de Heilige Schrift zelf 
gelukkig niet stelt. 

Dat het woord van God vlees is geworden, heeft ook 
consequenties voor het vertalen en berijmen der psalmen. 
Dit geeft aan de uiterste inspanning, om de psalmen zo 
verstaanbaar en zingbaar mogelijk te bewaren, een zekere 
ontspanning: het nieuwe volmaakte lied houdt Christus 
voor zijn gemeente in petto voor de grote dag van de 
openbare komst van zijn rijk. 

Tot die dag behoren wij echter het ons nu 
toevertrouwde zorgvuldig te bewaren zonder dat dit tot 
krampachtigheid behoeft te leiden. 
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Waarom is deze berijming een 

verbetering ? 

De werkwijze, die wij in het vorige hoofdstuk nagingen, 
heeft in 1961 geleid tot het verschijnen van de 'Proeve 
van een nieuwe psalmberijming'. 

Op de ruimst mogelijke schaal is daarna gelegenheid 
geboden om opmerkingen over deze proeve aan de 
commissie te zenden. 

Daarvan is massaal gebruik gemaakt. 

Met een bewonderenswaardige nauwgezetheid zijn alle 
opmerkingen gesorteerd en op niet minder dan 31 
vergaderingen is de ingekomen kritiek psalm voor psalm 
besproken. 

De 'Proeve' is zo opnieuw nauwkeurig bestudeerd en 
op vele plaatsen gewijzigd. Ruim vijftig psalmen 
behielden hun in de 'Proeve' voorgestelde tekst, elf 
werden herdicht ) en alle andere werden soms zeer gering, 
soms ook ingrijpend, gewijzigd naar aanleiding van de 
ingezonden opmerkingen. 

Het eindresultaat komt nu allereerst op de agenda's van 
de kerkelijke vergaderingen, die hebben te beslissen of 
deze gereviseerde berijming ten dienste gesteld zal 
worden voor de eredienst. 

Na deze grondige procedure, die vanwege de zo 
uitgebreide inschakeling van alle belangstellenden uniek 
genoemd kan worden, kan gevoegelijk worden 
vastgesteld, dat voorshands een betere berijming in 
samenwerking van deskundigen en gemeenteleden 
onmogelijk is. 

Met de gebreken, die er ongetwijfeld aan gebleven zijn, 
verdient deze berijming gebruikt te worden, wanneer zij 
beter blijkt dan die van 1773. 

l) De psalmen 40, 54, 55, 56 (minder bondig dan in de 'Proeve', nu vier 

coupletten), 79, 95, 116, 125, 131, 132, 150. 
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Wij gaan dit bij enkele psalmen na, al kan dit in het kader 
van dit geschrift slechts summier geschieden. Ieder heeft 
trouwens op ruime schaal gelegenheid tot beoordeling 
gekregen. 

Bij psalm 1 zal wel niemand zeggen: de oude is beter. 

In psalm 4 ontvangen wij een prachtig avondlied: 

1. 
Laat als ik roep mij op U hopen. O God 
van mijn gerechtigheid, geef mij uw 
antwoord, doe mij open, die mij, als ik 
ben ingesloten ruim baan maakt en mij 
weer bevrijdt. Hoe lang zult gij mij 
blijven smaden, gij groten door de schijn 
bekoord? Weet toch: de Here slaat mij 
gade, weet dat ik leef van zijn genade. 
Hij is het die mijn roepen hoort. 

2. 
Laat niet tot zonde uw geschil zijn, maar 
zoekt uw vrede voor de nacht. Spreekt tot 
uw hart en laat het stil zijn, laat wat de 
Here wil uw wil zijn, schenkt Hem wat Hij 
van u verwacht. 

'Wie', zeggen velen, 'toont ons 't goede?' Verhef dan 

uw gelaat, o Heer. 

Gij maakt het mij zo wel te moede. 
Hebben zij 's werelds overvloeden, 
uw vrede in mijn hart is meer. 

3. 
lk kan gaan slapen zonder zorgen, want 
slapen kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. Gij 
doet mij rusten tot de morgen en 
wonen in een veilig huis. 
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Bij psalm 8 is aanstonds duidelijk, dat de oude berijming 
niet te handhaven is. Ik noem alleen: het woord 'bedaard' 
in vers 3, de verkeerde uitleg van de bijbeltekst in vers 5, 
de heidevelden in vers 7 en vers 9: 'hoe heerlijk rolt . . .'. 

Wie de nieuwe berijming naast de bijbeltekst legt, 
ontdekt dat deze tekst op dichterlijke en duidelijke wijze 
wordt weergegeven. (Deze psalm behield bij de revisie 
haar in de 'Proeve' voorgestelde tekst) 

Het zal velen verheugen, dat in psalm 17 het slotvers uit 
de oude berijming is teruggekomen met alleen een 
verandering van het eerste woord: O blij vooruitzicht dat 
mij streelt, ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, U in 
gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddlijk 
beeld. 

Nauwkeurige lezers zullen in de 'Proeve' hebben 
opgemerkt, dat psalm 19 : 3 een wat vrijere berijming is 
van dezelfde tekst, die in vers 4 beter berijmd werd. 

De revisie heeft dan ook vers 3 geschrapt. 

In de eerste twintig psalmen, waarvan er voorheen slechts 
enkele werden gezongen, zijn nu prachtige verzen te 
ontdekken. Naast psalm 4 kunnen genoemd worden: 5, 8, 
9, 13 (:3). 

Van psalm 22 waren in de oude berijming een aantal 
coupletten eigenlijk niet te zingen (5, 7, 8, 9, 15). Hoeveel 
beter kan deze psalm nu gaan functioneren in de 
eredienst. 

Psalm 23 in de prachtige berijming van Nijhoff zal stellig 
een veel gezongen lied worden. Wat een regel in het derde 
vers: 

Ik zal het welkom horen van mijn Koning. 

In tenminste één opzicht zal de nieuwe berijming velen, 
die zich in engere zin tot de gereformeerde gezindte 
rekenen, meer 'liggen' dan de oude. 



33 

Zij hechten immers aan de vertaling van de Naam van 

God als: HERE. 

Welnu, zo komt de Naam in de nieuwe berijming ook 
telkens voor. 

Dus niet meer (25 : 2) 

Heer, ai, maak mij uwe wegen 

maar: 

HERE, maak mij uwe wegen door 
uw Woord en Geest bekend. 

Een duidelijk voorbeeld van het grote verschil tussen 
1773 en 1967 geeft psalm 29. 

Bij de revisie is de proeve onveranderd gebleven, dus 
ieder kan vanuit 'het groene boekje' het verschil nagaan. 

Wie de psalm eerst in de bijbel leest en dan in de 
nieuwe berijming, zal ontdekken, dat de vonk van de 
poëzie is overgeslagen op de dichter van nu, die deze 
psalm over het onweer tekstgetrouw zingbaar heeft 
gemaakt voor ons geslacht. Deze psalm kan nu weer in 
z'n geheel gezongen worden, wat bij de oude berijming 
onmogelijk was geworden. l) 

Wie de veranderingen nagaat, die bij de revisie zijn 
aangebracht, zal wellicht (evenals schrijver dezes) het 
jammer vinden, dat ingediende opmerkingen bij bepaalde 
verzen niet tot wijziging hebben geleid. 

Ongetwijfeld zal meermalen een verbetering in de ene 
regel een andere regel weer veel minder hebben gemaakt, 
zodat de in de 'Proeve' gegeven tekst toch gehandhaafd 
moest worden. 

Bij heel wat verzen heeft de ingebrachte kritiek echter 
tot nauwere aansluiting aan de grondtekst en soms 
eenvoudiger woordkeus geleid. 

1) Het is opmerkelijk, dat velen de nieuwe berijming een verbetering 

vinden, wanneer het onbekende psalmen betreft, terwijl men ten 

aanzien van de bekende veel gereserveerder staat. Dit bewijst, hoezeer 

de beoordeling subjectief bepaald is. 
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Hiervan enkele voorbeelden. 

In psalm 2 werden de verzen I en 2 sterk gewijzigd, het 
slot van vers 3 gecorrigeerd en vers 4 geheel herdicht: 

1. 

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 

Wat is de waanzin toch die zij beramen? De 
groten staan gewapend tot de slag, de 
machtigen der wereld spannen samen. 't Is 
tegen het gezag van God den HERE en tegen 
zijn gezalfde vorst gericht: 
'Komt', zeggen zij, 'Iaat ons hun banden scheuren, tot 
alle macht in onze handen ligt!'  
2. 
Die in de hemel is gezeten lacht, want Hij is God 
die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen, die 
spotten met zijn macht. 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan 
zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen 
verschrikken in zijn grimmigheid: 'Ik wijdde 
mijn gezalfde tot een koning op Sions berg, de 
berg der heiligheid'. 

3. 

Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. 

Hij sprak tot mij: 'Zie Ik verwek u heden. 

Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. 

Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie al 
het volk tot in de verste streken, de ganse aarde 
geef Ik in uw macht. Gij zult het aarden vat met 
ijzer breken, Ja, het verbrijzlen door uw grote 
kracht'. 

4. 

O machtigen, o koningen, weest wijs. 

Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
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Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis. 
Verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. 
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat 
op uw weg. Te licht wordt Hij getart en kan zijn 
gramschap tegen u ontbranden. Maar zalig zijn 
die schuilen aan zijn hart. 

Van psalm 51 : 3 (in de Proeve) werd opgemerkt, dat het 
een nogal vrije en 'dichterlijk diepe' parafrase was van de 
tekst. 

Bij de revisie werd dit couplet als volgt nieuw berijmd: 
 
Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid geboren en 
in zware schuld gebonden. Ontvangen heeft 
mijn moeder mij in zonde. 
Zie neer op mij in uw barmhartigheid. Gij wilt 
toch dat ik rein ben binnenin, dat ik in trouw en 
recht voor U zal leven. Opdat ik waarlijk zuiver 
ben van zin, hebt Gij uw wijsheid in mijn hart 
gegeven. 

Tegen de nieuwe berijming van psalm 63 : 2 werd 
aangevoerd, dat de bijbeltekst een verleden tijd aangeeft 
in tegenstelling tot de weergave. Dit vers in nu geheel 
nieuw berijmd. Bij vers 3 van deze psalm is het geheel 
door enkele veranderingen nog eenvoudiger en 
sprekender geworden: 

 

2. 
Eens zag ik in uw tempelhof U in uw glorie 
hoog verheven, wiens gunst mij meer is dan 
het leven, mijn lippen stamelden uw lof. Mijn 
leven lang wil ik U prijzen, Uw naam 
aanbidden, want Gij voedt mij met uw 
kracht, Gij schenkt mij moed. 

O Heer, ik wil U dank bewijzen.  
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3. 
Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest 
bij U, Heer, Iaat vertoeven, dan mag ik 
weer uw goedheid proeven; Uw hulp 
wordt nooit vergeefs verwacht. Waar zich 
uw vleugels breed ontvouwden, zing ik 
mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, 
is U zeer nabij, door uw hand word ik 
vastgehouden. 

Het zal velen bijzonder teleurstellen, dat het bekende (89 
: 8) 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht 
dat in de 'Proeve' onveranderd volgens de oude berijming 
was opgenomen, bij de revisie een nieuwe tekst heeft 
gekregen: 

Gij HERE, die de glans van onze sterkte zijt, geeft 
luister aan uw volk en hoge heerlijkheid. Uw 
welgevallen doet ons grote dingen wagen en met 
geheven hoofd de kroon der ere dragen. Gij Heilge 
Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven een koning naar 
uw wil, een schild van heil gegeven. 

De eerste reactie zal ongetwijfeld zijn: Dit vers spreekt 
veel minder aan dan het prachtige couplet, dat terecht zo 
geliefd werd. (Ondanks het: 'Wij steken(!) 't hoofd 
omhoog', terwijl de tekst spreekt over wat Gód doet. 
Wanneer deze verschuiving in de tekst door de nieuwe 
berijming zou zijn aangebracht, zouden velen dit 
ongetwijfeld als een ernstig bezwaar hebben 
aangevoerd!) 

Ook hier kan de nieuwe versie de vergelijking met de 
bijbeltekst beter doorstaan dan de oude. Vooral wanneer 
wij er op letten, dat de oude berijming minder de kleur 
van de gehele psalm vertoont. Daardoor kon dit vers ook 
zo gemakkelijk, los van de context, een eigen leven gaan 
leiden. 
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Het valt trouwens bij meer zeer bekend geworden 
psalmverzen op, dat juist die regels het veelal 'doen', die 
niet in de bijbeltekst staan, althans er niet zo in 
geaccentueerd worden. 
Wie psalmen wil zingen, moet deze echter zo puur 
mogelijk verlangen. Hij is er niet slecht mee af, al kan hij 
minder vlot dan voorheen hier en daar een couplet er uit 
lichten. 

Bij psalm 103 hebben sommigen het begin wat vreemd 
gevonden: 

Zegen, mijn ziel, de grote Naam des HEREN, 

Men heeft wel gezegd: 'Wat eigenaardig, dat wij de 

naam van God zouden zegenen'. 
Men vergeet dan, dat men jaar en dag heeft gezongen 

uit de oude berijming (118 : 13): 
Gezegend zij de grote koning, 

Die tot ons komt in 's HEREN naam! 
Wij zeeg'nen U uit 's HEREN woning; Wij 
zegenen U al te saam. 

Maar ook verder blijkt men dan de oude berijming slecht 
te kennen, waar psalm 144 inzet met: 

Gezegend zij de HEER, .  

Bij de revisie werden van psalm 103 de coupletten 4 en 6 
gewijzigd: 

4. 
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver 
doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden 
weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 6. 
De mens is aan het sterven prijs gegeven, gelijk 
het gras kortstondig is zijn leven, en als een bloem 
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die naar de zon zich keert, maar die ten prooi valt 
aan de barre winden, en knakt en sterft, en is niet 
meer te vinden. Ja zelfs haar eigen plaats kent haar 
niet meer. 

De slotregels van vers 6 geeft nu precies de bijbeltekst 
weer, zozûs trouwens het gehele vers op een gave en 
duidelijke manier echt de psalm zelf laat zingen. Vooral 
bij dit gegeven immers doet elke opsiering afbreuk aan de 
tekst. 

Gelukkig is in de eind-versie van de bundel psalm 150 
opgenomen zoals Nijhof deze heeft weergegeven: 

1. 
Looft God, looft Hem overal. 
Looft de koning van 't heelal om 
zijn wonderbare macht, om de 
heerlijkheid en kracht van zijn 
naam en eeuwig wezen, Looft de 
daden, groot en goed, die Hij 
triomferend doet. Hem zij eer, Hij 
zij geprezen. 

2. 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, laat 
uw maat de maatslag zijn van 
Gods ongemeten wezen, opdat 
zinge al wat leeft, juiche alwat 
adem heeft tot Gods eer. Hij zij 
geprezen. 

Sommigen kijken misschien wat vreemd aan tegen de 
regels: 

Laat uw maat de maatslag zijn van 
Gods ongemeten wezen 

Maar corresponderen zij niet treffend met: 'Looft Hem 
naar zijn geweldige grootheid'? 
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Nauwkeurige vergelijking van de oude en de nieuwe 
berijming met de onberijmde tekst zal leiden tot de 
overtuiging, dat de nieuwe méér schriftgetrouw is en 
beter zingbaar dan de oude, terwijl zij de psalmen op 
dichterlijke wijze onder woorden brengt in de taal die wij 
nu spreken. 

Zij geeft ons daardoor de mogelijkheid, om van het 
psalmboek een veel groter gedeelte in de eredienst te 
gebruiken dan voorheen, zoals de laatste jaren reeds is 
gebleken. 

Daarmee is eigenlijk de zaak beslist. 

Het maakt de 'invoering' tot een dankbare 

aangelegenheid, ook al zitten daar gevoelige kanten 

aan. Ons laatste hoofdstuk gaat daar nader op in.  
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Suggesties voor de invoering 

Dat de nieuwe berijming een grote verbetering betekent 
vergeleken bij die van 1773, heeft bij invoering tot 
gevolg, dat de voortgaande 'verstening' van het 
psalmboek wordt gestuit. 

Hoe langer hoe meer psalmen raakten immers 'buiten 
gebruik'. De jeugd in de steden kent de psalmen 
nauwelijks meer en dat wordt met de voortgaande 
verstedelijking van ons volk steeds erger. Dit mag ieder, 
die aan de psalmbundel hecht, wel bijzonder ter harte 
gaan. 

De nieuwe berijming geeft ons de mogelijkheid om ook 
van lieverlee vergeten psalmen weer te laten functioneren 
en door te geven aan het komende geslacht. AI zullen ook 
in de nieuwe versie lang niet alle verzen van alle psalmen 
in de eredienst gaan functioneren, het aantal dat in de 
kerkdienst gezongen kan worden, blijkt bij gebruik van 
de nieuwe berijming belangrijk groter dan bij de oude ) 

In gemeenten, waar men de nieuwe berijming al 
geruime tijd gebruikt, blijken de psalmen niet alleen weer 
terrein te winnen op de gezangen, maar ook 

l) Een eerste 'wegwijzer' voor verschillende tijden en gelegenheden gaf 

Dr. H. Schroten, de secretaris van de werkcommissie, in het Jaarboek 

voor de eredienst 1963/64. Het is een bijzondere belevenis voor alle 

liturgen, om door deze wegwijzer de zeer gevarieerde rijkdom van het 

psalmboek voor de gemeentezang opnieuw te ontdekken. 
Naast de grote dankbaarheid jegens de dichters en de andere 

commissieleden, dient stellig ook met grote waardering deze secretaris 

der commissie genoemd te worden voor zijn jarenlange, geduldige en 

nauwkeurige arbeid om een onvoorstelbare hoeveelheid brieven en 

stencils te beantwoorden(!), te sorteren en te verwerken. 
vroeger totaal onbekende psalmen weer volop gezongen 
te worden (4, 5, 8, 9, 28, 29, 34, 37, 57, 61, 63, 64, 70, 71, 
76, 78, 93, 96, 101, 102, 104, 107, 113, 115, 117, 124, 
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141, 147, 148, 149). Dit moet toch ieder, die de psalmen 
liefheeft, bijzonder verheugen. Eigenlijk is het 
beschamend, dat met name de gereformeerde gezindte 
vrede heeft gehad met de theologische aanvechtbare en 
voor ons geslacht zo sterk verouderde taal van de huidige 
berijming en heeft toegezien, dat hoe langer hoe meer 
psalmen ongebruikt en onbekend bleven. 

Juist wie grote waarde hecht aan de liturgische 
aanwijzingen van de Dordtse kerkorde moet het onrustig 
gevoel hebben, dat wij hoe langer hoe meer ontrouw 
worden aan het daar gestelde: 
'In de kerken zal men zingen de 150 psalmen Davids'. Er 

staat gelukkig niet bij, in welke berijming. 
Dat gaf in 1773 geen moeilijkheden en behoeft ook nu 

geen belemmering te zijn voor hen, die zich in de liturgie 
uit veiligheidsoverwegingen aan de Dordtse kerkorde 
houden. 

Het feit, dat de voorgestelde berijming de kerkelijke 
vergaderingen is gepasseerd en in belangrijke mate is 
herzien naar aanleiding van de ingekomen opmerkingen, 
zal ieder aanspreken, die kerkelijke aangelegenheden 
graag naar het reformatorisch kerkrecht geregeld ziet. 

Van een dergelijke procedure was in 1773 geen sprake. 
De oude berijming is zonder meer aan de gemeenten 
opgelegd. 

Men kan ook moeilijk zeggen, dat er overhaast te werk 
is gegaan. In 1958 verscheen een bundeltje met 110 
psalmen en sedert juni 1961 heeft ieder van de 
complete bundel kennis kunnen nemen. 
Aan de kerkelijke organen en iedere belangstellende 
werd tot I januari 1963 gelegenheid gegeven om kritiek 
in te zenden. Zo kon elk gemeentelid, iedere 
ambtsdrager, elke theoloog, musicus, hebraïcus, 
neerlandicus, zijn opmerkingen ten beste geven, 
waardoor een grondige en veelzijdige beoordeling, 
theologisch, literair en musicologisch, mogelijk werd. 
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Dit betekent, dat men vier jaar de tijd heeft gehad om 
110 psalmen te beoordelen en anderhalf jaar voor de 
overige 40. Wie niet tijdig attent was, heeft zelf de tijd 
voorbij laten gaan, terwijl de zaak toch belangrijk 
genoeg is. 

Nu de psalmen door deze nieuwe berijming weer méér 
gaan functioneren ook bij hen, die nog slechts enkele 
verzen kennen en ook onze kinderen het liederenboek van 
de bijbel weer gaan kennen en zingen, moet ons dat véél 
waard zijn, zelfs het offer, dat wij een aantal vertrouwde 
verzen in de eredienst moeten prijsgeven. 

Wij krijgen er veel meer zingbare verzen voor terug. 
Bovendien zullen wij veel psalmen weer als één geheel 
kunnen zingen. Wij hebben het psalmboek immers ook al 
te veel gebruikt als een grote voorraad coupletten, waaruit 
wij bijeen zochten, wat ons te pas kwam. Zo zijn ook heel 
wat verzen uit hun verband op drift geraakt, al plegen wij 
in de preek te zeggen, dat een tekst nooit uit zijn verband 
gehaald mag worden. 

Over de betekenis van de te volgen gedragslijn en de 
manier, waarop de invoering onnodige 'brokken' dient te 
vermijden, kan wellicht het volgende van dienst zijn. 

In gemeenten, waar de Proeve de nieuwe berijming heeft 
geïntroduceerd, zal de invoering van de definitieve tekst 
weinig andere bezwaren oproepen, dan dat er 'weer een 
boekje gekocht moet worden'. 

Om hiertegen nu eens niet de gebruikelijke pakjes 
sigaretten aan te voeren, zou er voor de variatie op 
gewezen kunnen worden, dat men jaarlijks een 
spoorboekje koopt, een kalender, een agenda en om de 
vijf jaar z'n paspoort laat verlengen, hetgeen meer kost 
dan een nieuw psalmboekje. 

Zouden enkele psalmboekjes per tweehonderd jaar(!) 
er dan niet afkunnen? 
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In gemeenten, waar de Proeve buiten gebruik bleef, 
moeten de kerkenraden deze zaak nu toch wel tot een punt 
van ernstige overweging maken. 

Waar men kerkelijk een nogal gesloten gemeenschap 
vormt, kan de gedachte leven: Wij hebben helemaal geen 
behoefte aan een nieuwe berijming en wij blijven dus bij 
de oude. 

Als men dan maar goed beseft, dat dit slechts een 
voorlopige beslissing kan zijn. 

Op de duur zal dit immers het volgen van een dood 
spoor blijken te zijn, omdat het in de toekomst de opname 
van gemeenteleden, van elders ingekomen, bijzonder 
bemoeilijkt, maar vooral, omdat men de psalmen-zèlf 
voor een steeds groter deel gaat verliezen. Hierbij zij ook 
herinnerd aan de situatie op de scholen, waar de inleiding 
tot deze overwegingen van spreekt. 

Alle gemeenten met kerkelijk gemengde scholen, met een 
vlottende bevolking, moeten zich realiseren, welk een 
isolement het handhaven van de oude berijming betekent 
voor het kerkelijk leven. 

In Hervormde gemeenten met verschillende modaliteiten 
is deze zaak bijzonder urgent. 

Wanneer gemeenteleden bij de ene predikant de oude 
berijming, bij de ander de nieuwe berijming mee moeten 
brengen, zal dit op de duur de diensten met de oude 
berijming op onverantwoorde wijze isoleren en vooral de 
jonge generatie van deze diensten verwijderd houden. 
Men make zich hierover geen illusie, maar vrage zich af, 
of die prijs niet te hoog is voor een berijming, waarvoor 

geen gereformeerd mens ooit het pleit heeft kunnen 
voeren. 

Waar de voorbije negen jaar niet zijn gebruikt om de 
gemeente met de nieuwe berijming te laten kennis maken, 
belegge de kerkeraad nu een of meer gemeente-avonden 
om de gemeente hierover in te lichten en haar op het 
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gebruik van de nieuwe berijming voor te bereiden, vooral 
door uit deze berijming te laten zingen. 

Ook duidelijke voorlichting in kerkbladen en op 
catechisatie wordt nu bijzonder noodzakelijk. 

Als het even mogelijk is neme men over eventuele 
gelijktijdige invoering contact op met andere 
kerkgemeenschappen ter plaatse. 

Bij de overgang naar de nieuwe berijming kan het 
gewenst zijn een zekere geleidelijkheid toe te passen. 

Men kan bijvoorbeeld de gemeente drie maanden de 
tijd geven om de nieuwe berijming aan te schaffen en 
gedurende die tijd één psalm per dienst uit de nieuwe 
berijming zingen, waarvan men per stencil de tekst 
verschaft. 

Wellicht ten overvloede zij er op gewezen, dat er 
gemeenteleden zijn, voor Wie de overgang bijzondere 
moeilijkheden meebrengt, namelijk de blinden en 
slechtzienden, die aangewezen zijn op het meezingen 
uit het hoofd. 
Aan hen dient het besluit tot ingebruikneming van de 
nieuwe berijming persoonlijk te worden toegelicht en 
bij de algehele overgang zou men er voor kunnen 
zorgen, dat er de eerste tijd in elke dienst tenminste één 
keer een psalm wordt gezongen, waarvan de nieuwe 
berijming niet of weinig verschilt van de oude. 
Er is ook geen enkel bezwaar tegen dat deze 
gemeenteleden de psalmen blijven meezingen in de 
hun bekende tekst. 
Het zal trouwens blijken, dat er bij hen, wanneer er 
tijdig en uitvoerig met hen over is gesproken, veel 
begrip zal zijn voor een besluit, dat niet genomen wordt 
uit mode-zucht maar krachtens de opdracht, om de 
psalmen voor de gemeente, ook in de toekomst, te 
bewaren. 

Omdat de kerkenraden over de invoering te beslissen 
hebben, zouden de predikanten zich in gemeenten, waar 
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zij gastpredikers zijn, aan het besluit van die kerkeraad 
ter plaatse dienen te houden. 

Aan een nieuw shibboleth: 'dominees met oude en 
dominees met nieuwe berijming' is geen behoefte in 
kerkelijk Nederland. 

Het is ook niet nodig: Wie de oude berijming ondanks 
haar gebreken altijd heeft aanvaard bij gebrek aan beter, 
kan op z'n minst deze gedragslijn 66k volgen ten aanzien 
van de nieuwe berijming! 

Overigens trekke men lering uit de gang van zaken bij de 
invoering van de huidige berijming: De kringen, waar 
men de berijming-Datheen aanhield, moesten op de duur 
toch vrijwel allemaal overgaan op die van 1773. 

Ongetwijfeld zal dit eveneens het geval zijn met de 
berijming-1967, ook al zal geen kerkelijke instantie iets 
gevoelen voor de een of andere dwang in deze zaak. 

Het is echter meer naar de stijl van de christelijke 
gemeente, wanneer de beslissing uit positieve motieven 
genomen wordt (het bewaren van de psalmen) en niet, 
omdat het op de duur onontkoombaar blijkt. Vandaar dit 
geschrift. 
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