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,WIJ HEBBEN HET N]ET GEHOORD.II

o Er was êens een oude mon'
nik, die ieder jaar oP de avond
voor Kerstmis een kerctlied
zong voor ziin broederc in het
klooster en de bezoekers, die
uit het dorp kwamen. Zlin stem
was lelijk, maar hii had de Heer
lief en zong van ganser haÉe'

Eens zei het hooftl val1 het
klooster: 'FIet sPljt me, broeder
Don, we hebben een nieuwe mon-
nik met een prachtige stem. Hij zal

dit jaar met Kerstmis zingen.'
De man zong zo prachtig, dat ieder-
een ervan genoot.

Maar in de nacht kwam er een engel

brj de abt en zeí:'Waarom is er van-
nacht niet gezongen?'
De abt was heel verbaasd. 'Er was

een prachtig lied, hebt u dat niet
gehoord?'
De engel schudde bedroefcl zíjn
hoofcl: 'Misschien was het heel

bezielend voor u, maar wij hebben

het in de hemel niet gehoord.'
Corrie ten Boom vertelde ver-

haaltjes zoals deze aan de meisjes van

haar gymclub. Halverwege een gym-
nastiekles blies ze op een fluitje om
de aandacht van haar pleegkinderen
te trekken. Dan was het tijd voor
een korte onderbreking: de bijbelles.

Geen uitgebreide toestanden, nee'

Corrie had als uitgangsPunt: kort
maar krachtig. In een minuut of
twee haalde ze met één verhaaltje
een bijbelse waarheid naar voren- In
dit geval rondde tante Kees, zoals de

meisjes haar noemden, haar vertel-
ling af met de toelichting: ''Weet je,
de oude monnik met zíjn schorre

stem stond persoonlijk in verbinding
met de Heer Jezus, maar de jonge
monnik zong voor zijn eigen eer,

niet voor die van de Heer.'
De gymles werd hervat en de

meisjes kwamen met hun vragen...
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UIT HET HART

Open de Bijbel halvenruege en je zit in het hart: de Psalmen. Het
beltendste en voor velen meest geliefde onderdeel van het Oude
Testament. Deze bundeling van 15O gebeden en liederen blijkt door
de eeuwen heen een onuitputtelijke bron voor mensen in aller{ei
levensomstandigheden.

a

Is dat, omdat we in de harten van i
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De Psalmen richten onze blik op het
gewone leven. De verhouding van de

mens tot God kent bergen en dalen.

Onderweg, van dag tot dag, zalhet land-
schap zich wijzigen. Voor iedere reiziger
kan dit bijbelboek dan een gids zijrr. Dat
geldt zeker ook voor opvoeden. Want
wat vraagt het om vader of moeder te
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zijn? Hoe is het orn een kind in het
gezin te hebben? Waar zijn opgroeiende
jongeren mee gebaat? In tientallen Psal-

rnen worden ook zulke vragen aange-

stipt. Als voorzet zijn hiernaast uit 15

Psalmen enkele zinsneden lveergegeven.

Kunnen deze gedachten van weleer tot
óns hart spreken? Enkele suggesties:

Van hart tot hart
) Stel je open voor Gods leiding. Zo zei

David het ooit: 'Here, al rnijn verlangen

ligt voor LJ open, mijn zuchten is voor
U niet verborgen.' (Psalm 38:10)

dichtregels. Weike kies je en waarom?

Verwoordt het een gevoel dat ook bij
jou leeft? Hoop je een vraag beantwoord
te krijgen?

) Lees de aangegeven Psalm in zrjn
geheel. Hardop lezen doet vermoedelijk
onwennig aan, maar benadert beter het

oorspronkehjke gebruik van de Psalmen.

In welk verband staat de gekozen zin?

Wat lijkt de 'harteklop' van de Psalmist

te zijn? Kun je je enigzins voorstellen

wat de schrijver doormaakt?

) Worden bepaalde facetten van Gods

wezen belicht? Vraagt God in deze

Psalm iets van zijn volk?

) Otn de dichterlijke taal aan te voelen

kan een andere vertaling helpen. Boven-
dien kun je de berijmde versie in het

Liedboek of een andere Psalmenbundel

erop naslaan.

) Oe Psalmen geven soms die gevoelens

weer waar we zelf moeilijk woorden
voor vinden of waarvan we menen dat

we ze niet mogen uiten. Geeft deze

Psalm jou mogelijkheden om in biddend
of zingend uit te drukken wat jou
beroert?

) Stel dat je deze Psalm zelf op muziek
zou mogen zetten, welke muziekstijl
lijkt je dan hec nleest gepast? Welke in-
strumenten zou je beslist gebruiken?

Welke niet?



MEER DAN VVOORDEN

Wat is een Psalm eigenlijk? Dat
Griekse woord betekent letter-
lijk lied gezongen bii snaren-
spel. Helaas is de oorcpronkelij-
ke muziek verloren gegaan. Dat
schept een probleem.

Imrners, we lézen een tekst, die

bedoeld is onr te zingen of te beluisteren.
En een tekst, ios van de bijbehorende
melodie, klinkt anders. Met onze ogen
proberen we de woorden op te l1enlen,

maar de muzikale indruk die ooit rverd
opgewekt missen rve. Er is geen kans om
de klanken te beluisteren, mee te neur-
iën of zelf ook de stem te verheffen.

Het gevaar is niet denkbeeldig, dat

\Me over het hoofd zien, dat zang een

grote plaats innam in het oude IsraëI.

Natuurlijk werd er bij de feesten en

bruiloften gemusiceerd, rnaar ook klon-
ken de liederen rijdens het oogsten of bij
het water putten. Bij verdrietige gebeur-
tenissen zoals een begrafenis waren naast

een klaagvrouw tenminste twee fluit-
speelsters aanwezig. Brj plechtige gele-
genheden werd er zeker gezongen. Zo
werd het lied van Mozes, na de tocht
door cle Schelfzee, door Mirjam en alle

vrouwen rnet zang, dans en muziek
beantwoord. En Debora's lied is een

geweldige lofzang op Israëls redding
door de Heer. David heeft duidelijke
sporen nagelaten. 'We kennen hem als de

dichter .van vele Psalmen. Toen hU

koning was werd musiceren zelfs een

zaak van staatsbelang. HU stelde oÍEcieel
zarigers aan. Voor de diensten in de tern-
pel bracht hij alvast koren en een orkest
bijeen.

De oorspronkelijke rnuziek is dan

wel verloren gegaan, maar sommige
opschriften bij de Psalnren hcrinncren

aan de roonzetting. We lezen over exoti-
sche melodiën, zoals 'De hinde van de

dageraad' (22) en'De duif op verre tere-
binten' (56). Ook r,vorden instrukties
gegeven over de begeleiding met snaar-

instrumenten (4) of een fluit (5). Mis-
schien zljn wij gewend eigentijds-
berijmde Psalnren te zingen rnet

orgelbegeleiding, nlaar dát instrument
bestond toen nog niet. Mogelijk uiten
wij ons ook nogal anders dan de Psalmen

zelf aangeven. God wordt gelooftl met
hart, mond én handen. Al naar de gele-
genheid is het zingen en tegelijk met de

handen klappen $7) of ze omhoog heÊ
fen (134). Of uit ontzag voor de Heer ga

je door de knieën (97) of wordt er jui-
chend gedanst voor de2elfde God (87).

Moet er bij ons misschien iets verande-
ren?

Het boek Psalmen bundelt 150 zeer

gevarieerde liederen. Her slotlied lijkt
niet zonder reden als laatsre opgenomen.
Nagenoeg alle begeleidingsinstrumenten
worden erin benoemd: bazuinen, harp
en citer, tamboerijn en fluit, rinkelende
cirnbalen. De allerlaatste regel geeft de

boodschap aan groot en klein: "Alles wat
adem heeft, love de Here. Halleluja."

'Peilingen' is een bifbelleesprogramma over

opvoedingsthema's. Tekst - Jos van DiJken.

Voor inÍo: 'Koers voor ouders', Postbus 18,

3970 AA Driebergen, tel. 0343 - 52 01 04
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