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Inleiding - aanleiding

Het voelt als een luAe om na het ingaan van de avondklok in de eeuwen-
oude Groningse [artinikerk rond te lopen. Muiten is het surrealistisch
stil. In het schemerdonker komt een orgel met pijpwerk dat een ouder-
dom van vijf eeuwen vertegenwoordigt tot leven. Psalm 30 stelt de vraag:
kan ooit het stof u loven, kan het uw trouw ooit melden9 Ook het ant-
woord vinden we in dezelfde psalm: mijn stem zal niet meer zwijgen. 

De Protestantse )erk Kederland gaf in december 2020 een brochure uit:
Wls het leven kantelt C psalmen in coronatijd. Hierin wordt een aantal
psalmen ingedeeld rond de thematiek Vader C Zoon C Geest. Het gaf het
team van (SM-records het idee om iets met deze psalmselectie te doen.
Gezien de omstandigheden leek het ons goed om niet slechts een normale
cd-productie te realiseren. at zou het waardevol zijn iets te maken dat
zowel het oor als het oog en het hart kan bereikenN Het ’oor-deel’ was
eenvoudig: een cd met psalmimprovisaties op het instrument dat mij het
meest na aan het hart ligt: dat van de [artinikerk in Groningen. Het ’oog-
deel’ was een groter vraagstuk. elke afbeeldingen kun je toevoegen aan
psalmen op een manier die betekenisvol kan zijn en thema’s met elkaar
verbindt9 Het antwoord vond ik in de persoon van Wnjo de Haan, die als
fotograaf veel indruk maakt vanwege zijn oog voor onderwerpen, licht-
val en detail. Hij kreeg de opdracht om landschapsfoto’s in de provincie
Groningen te maken. 

De voorzijde van deze productie wordt gesierd door een afbeelding van
een schilderij van de door mij zeer bewonderde Groningse schilder
Henk Helmantel. De link met Groningen is ook enigszins aanwezig in
de keuze voor een negental theologen, die we vroegen een meditatie bij
de psalmen te schrijven. Een aantal van hen heeft een sterke band met 
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Psalm 111

Alleluia

U, Heer, loof ik met heel mijn hart 
in de kring der gerechtigen die raad schaffen.

Groot zijn de werken van de Heer )
kostbaar voor allen die zich daarover verheugen.

Zijn daden stralen van glorie en luister 
en Zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand.

Zijn wonderen zijn in het geheugen gegrift. 
Genadig en barmhartig is de Heer.

Voedsel geeft Hij aan wie Hem vrezen. 
Gedachtig voor eeuwig is Hij Zijn Verbond.

Zijn volk deed Hij Zijn machtsdaden kennen. 
Hun schonk Hij het heidense erfdeel.

Waarheid en recht zijn het werk Zijner handen. 
Onveranderlijk al Zijn geboden.

Onwrikbaar voor altijd en eeuwig, 
gedragen door waarheid en trouw.

Hij heeft Zijn volk verlossing gebracht, 
Zijn Verbond voor eeuwig bekrachtigd.
Heilig en ontzagwekkend is Zijn Naam.

Aanvang van wijsheid is de vrees voor de Heer; 
heilzaam inzicht voor wie dit betracht.

Zijn lof blijft in eeuwen altijd.

Eigen vertaling Wntoine Modar

Wijsheid

Een loflied voor de Heer om het werk Zijner handen te prijzen in dank-
baarheid om Zijn Verbond met ons voor altijd. ij belijden van Hem te
zijn en Hem toe te behoren.

ij loven Hem, wij danken Hem, wij belijden Hem. Zo groot is onze
vreugde dat wij Hem niets vragen, geborgen als wij zijn in Zijn trouw en
in Zijn bekommernis om ons C afzonderlijk en gezamenlijk.

Een enkeling heft de lofprijzing aan en doet dat zonder enige terughou-
dendheid met zijn van blijheid en dankbaarheid overvloeiende hart. Zich
wendend tot anderen bezingt hij de wonderdaden des Heren die het ver-
leden aangaan maar ook voor het heden gelden.
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’s Avonds komen de tranen, 
in de ochtend is er gejuich

Zolang ik mij kan herinneren heb ik deze 30e psalm laten zingen als
opening van de dienst op de Paasmorgen. ’De avond brengt geween, de
ochtend blijdschap’. De stralende melodie maakt het nieuwe morgenlicht
hoorbaar: Gij hebt mijn weeklacht en geschrei / veranderd in een blijde rei! /
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan / uw vreugdekleed deed Gij mijn aan
Dansen in het witte PaaskleedN elke organist wil dat niet graag bege-
leidenQ En dan de stoet van in het wit geklede dopelingen die in de
Paasnacht door het doopwater getrokken zijn en nu die ’dansende blijde
rei’ vormen. Deze psalm vraagt om zulke beelden.

Psalm 30

U, ENIGE, maak ik groot! U tilde mij op,
liet niet toe dat mijn vijanden zich blij maakten over mij.

Tot U schreeuwde ik en U hebt mij genezen,
mijn leven gered van de dood, liet mij herleven, weg van de doden.

Musiceer voor de ENIGE, wie hem trouw zijn!
Wees blij, dat je zijn heiligheid kunt gedenken.

Een oogwenk is er zijn woede, een leven lang zijn genade.
’s Avonds komen de tranen, in de ochtend is er gejuich.

Zelfverzekerd zei ik: Nooit zal ik wankelen, nooit!
Door uw genade stond ik sterk.

Verborg U uw gelaat, het werd mij bang te moede.
Ik riep tot U, ENIGE, ik smeekte mijn Heer om genade:

wat baat het als ik het graf inga?
Kan het stof u dan prijzen, van uw trouw verhalen?

Hoor mij, ENIGE, en wees mij genadig, wees mijn helper!

Mijn rouwklacht hebt U in een dans veranderd,
mijn rouwkleren opengescheurd, mij vreugde omgedaan.
Uw glorie wordt mijn muziek, en nooit zal ik zwijgen.

U, ENIGE, wil ik voor altijd danken!

Eigen vertaling Sytze de Vries
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Verbinding

Psalm 133 is een van de liederen van de opgang, die gezongen worden
als de pelgrims naar (eruzalem gingen. Vanuit allerlei huizen gaat men
gezamenlijk op naar Gods huis. Het is met recht een ’opgaan’ te noemen.
Vanuit de laagvlakte van het leven stijgt men op naar de berg Sion. [et
Psalm 133 zijn we bijna op het hoogtepunt aangekomen. Psalm 134 is de
laatste in een serie van vijftien liederen BPsalm 120-134R en eindigt met
het gezamenlijk loven van de HEExE. Het één na laatste lied, psalm 133,
geeft ons een vreugdevol inzicht in de onderlinge ontmoeting van de pel-
grims in Gods tegenwoordigheid. In beeldrijke taal die hartstochtelijke
vreugde en blijdschap oproepen.

at een schouwspel: zietN Het is de bedoeling dat onze blik breed uit-
waaiert en de diversiteit aan opgekomen pelgrims beziet, mannen en
vrouwen, ouderen en jongeren. Zij zijn samen bijeen en samen bij Eén.
Ieder van hen is het persoonlijk om Hém te doen, maar in de gezamen-
lijkheid halen ze hun hart aan Hem op. De vreugde voert hen naar het
huis van God en de vreugde krijgt een verdieping in het samenzijn onder
één dak. at is het geheim van deze vreugde9 In het huis van God gaat
het om de verzoening met God. Zondaren komen van heinde en ver en
vinden genadig asiel. Ze komen er met lege handen en vinden een rijk
onthaal bij Gods altaren. ’Ongerechtigheden hadden de overhand over mij,
maar onze overtredingen, die verzoent (. Welzalig is hij die U verkiest en doet
naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd met het goede
van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.’ …Ps. 65 : 4 en 5
Dit samenkomen is niet minder dan eensgezind samenwonen Bvs. 1R.
Wls één geestelijke familie wordt de gezamenlijke blijdschap in God
beleefd en gedeeld. Harten worden opgehaald aan de HEExE, Die hen
samenroept. Verbonden aan elkaar, verbonden in HemN Hoe goed en 
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Psalm 133

Een pelgrimslied, van David.

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.

Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.

Herziene Statenvertaling, 2010



Pedaal
Praestant 32’
Praestant 16’
Subbas 16’
Octaav 8’
Gedackt 8’
xoer–uint 6’
Octaav 4’
Octaav 2’

Kagthoorn 2’
[iAtuur IV
Mazuyn 16’
Dulciaan 16’
Trompet 8’
Jornet 4’
Jornet 2’

Tremulant 
hele werk BopliggendR 
Tremulant xP BinliggendR
Schuifkoppel II/III
)oppel I/II
7oze registerknoppen 
voor 2 afsluitingen en evacuant
Toonhoogte a’: ca. 1L2 toon boven 440 Hz
Temperatuur: HinszL7ustig 
variant op Keidhardt BstadR
[anuaalomvang: J-c’’’
Pedaalomvang: JD-d’
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Octaav 2’
+luyt 2’
[iAtuur IV-VI
Jimbel III
SeA–uialter II
Masson 16’
Schalmey 8’  
Hautbois 8’

Bovenwerk (III)
Praestant I-III 8’
Holfluyt 8’
Octaav 4’
Kasat 3’
[iAtuur IV-VI
SeA–uialter II
Trompet 16’
VoA Humana 8’

Dispositie

Hoofdwerk (II)
Praestant 16’
Octaav 8’
Gedackt 8’
Salicet 8’
?uintadena 8’
Octaav 4’
Ged. fluyt 4’
Octaav 2’
Vlakfluyt 2’
[iAtuur IV-VI
Scharp IV
Tertiaan II
Trompet 8’
Viola d. Gamba 8’

Rugpositief (I)
?uintadena 16’
Praestant 8’
Mourdon 8’
xoerfluyt 8’
Octaav 4’
Speelfluyt 4’
Kasat 3’
Gedackt–uint 3’
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negen psalmen in tijden van nood

Deze productie stelt een negental psalmen centraal. Naast de cd,
waarop organist Sietze de Vries improviseert op deze psalmen, vindt u
in het boek bijdragen van diverse auteurs. Zo wordt de geschiedenis
van het gebruik van het Geneefse Psalter in Nederland door muziek-
wetenschapper Jan Iuth toegelicht. Verder waren een negental theolo-
gen bereid om in de vorm van hertalingen en meditaties de relevantie
van de psalmen te verwoorden. Bn alfabetische volgorde zijn dit  

Antoine :odar, Tonnis van ’erden, David de Jong, Elaas Pieterman,
André Troost, Pieter Versloot, SMtze de Vries, Alfred van de Leg en An-
dries Zoutendijk

Het geheel wordt omlijst door Groninger landschapsfoto s van Anjo
de Haan.
Naast het indrukwekkende hoofdorgel van de Kartinikerk te Groningen,
kunt u op de cd ook een bijzonder regaal beluisteren.


