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De Nieuwe Psalmberijming: “Je zou het aan
de keukentafel tegen elkaar kunnen zeggen”
De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht Bij De
Bijbel. Met deze berijming hopen de initiatiefnemers de Psalmen van
nieuw, gangbaar taalgebruik te voorzien. CCLI sprak met Peter Roosendaal,
betrokken bij de nieuwe bundel.
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“Elke dichter die bij dit project betrokken is, neemt de
Bijbel als uitgangspunt” zegt Roosendaal. “Er werden
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Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat de dichters
intrinsiek diep gelovige broeders zijn, wat een bepaalde

“Als je de bestaande
psalmberijmingen bekijkt,
dan zijn er een paar dingen die volgens ons aan
vernieuwing toe waren.”

leesbril geeft. Bij de presentatie zongen we bijvoorbeeld
psalm 51 met de tekst:
‘Ontzondig mij geheel, dan ben ik rein.
Was mij, zodat ik wit zal zijn vanbinnen,
nog witter dan de witste sneeuw kan zijn
en laat de vreugde van de droefheid winnen’
Dat is natuurlijk taal die heel dicht bij de dichter zelf ligt.
In de psalm zelf is dat al zo, maar die sfeer vertaalt zich
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ouderde taalvormen) die de andere Psalter rijk zijn.

De liedteksten van de Nieuwe Psalm Berijming vind
je in SongSelect.

We streefden naar een actueel taalgebruik. Ook in de
Psalmberijming uit 1951 vind je nog heel ‘verheven’ taal.
Het is een prachtige bundel, maar niet altijd met taal die
even dicht bij je hart ligt.”
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