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De liturgie in abdijen bestaat voor een groot deel uit het zingen van psalmen. 
Ze is een ware ‘psalmliturgie’. Waarom zijn het juist de oeroude teksten uit 
het liederenboek van de joodse Bijbel die tot op de dag van vandaag een schijn-
baar onuitputtelijke liturgische bron vormen? Een reden is zeker de traditie 
van het monnikendom. Het hoort onmiskenbaar vanaf het begin bij de plicht 
van een monnik om psalmen te reciteren. Volgens Sint Benedictus gaat het om 
een vanzelfsprekendheid: “Want het is wel een bijzonder geringe blijk van 
toewijding wanneer monniken in de loop van een volle week minder zingen 
dan het volledige psalter met de gebruikelijke kantieken. We kunnen lezen  
dat onze heilige vaders dit energiek op één dag volbrachten!” (RB 18,24-25)1 
Maar er is meer aan de hand met die psalmen.

Het Boek der Psalmen is een verzameling van 150 gebeden en liederen  
die zowel in de joodse als de christelijke liturgie een belangrijke rol spelen.  
Ze ontstonden onafhankelijk van elkaar en werden later verzameld in een 
liturgisch zang- en gebedenboek, waarvan de huidige gestalte in de tweede 
eeuw voor Christus afgerond werd. De gezangen speelden een rol in de liturgie 
van de tweede tempel: soms wordt in het psalter zelfs aangegeven met welke 
instrumenten ze begeleid worden.

Koning David zou de dichter van de psalmen zijn. Al valt dit historisch 
lastig te staven, toch geldt de grote koning van Israël, die tegelijk elke mense-
lijke zwakheid maar al te goed kende, als voorbeeld voor alle bidders. Hij is 
een soort oerbeeld van de mens die vanuit zijn eigen ontoereikendheid de 
overgang naar het leven kan maken. Juist door deze poëtische kwaliteit die 
mensen in de geheimen van het bestaan inwijdt, horen de psalmen niet alleen 
in de liturgie thuis, maar zíjn ze ook liturgie. Geen ander soort teksten zou op 
dezelfde wijze het liturgische leven kunnen voeden als de psalmen.

Een bevrijdend loflied
Niet plicht maar vreugde is het voornaamste kenmerk van de psalmliturgie in 
de kloosters. Hoe stroef de leefomstandigheden ook mogen zijn, altijd zal de 
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psalm helpen bij de overgang naar de vreugdevolle lofprijzing van God. Mon-
niken weten te vertellen dat een psalm steeds weer anders klinkt, ook na een 
decennialang verblijf in het klooster. De oneindige diepzinnigheid van deze 
bijbelse poëzie zit daar voor iets tussen. Elke mens, in welke omstandigheid 
hij dan ook moge verkeren, vindt in een psalm voldoende ruimte om dichter 
bij God te komen. Psalmliturgie is het overgangsritueel naar het betere en 
heilige leven bij God. We mogen die nieuwe leefruimte – soms even – betreden 
als we in de koorbanken psalmen zingen op het elan van de lofzang van David 
zo’n drieduizend jaar geleden.

Soms wordt dit overgangsritueel nadrukkelijk bezongen, zoals in een pas-
sage uit het einde van het psalter: “Een psalm voor onze God: dat is vreugde, 
dat is feest; wel voegt ons een loflied.” (Ps 147,1)2 Wie een psalm aanheft, viert 
feest. Dat bijzondere moment laat de mensen volledig aanwezig zijn in het 
aangezicht van God voor wie het loflied gezongen wordt. De zanger ervaart 
de bevrijdende kracht waarmee God ieder mens keer op keer optilt, zoals  
ook David dat mocht ervaren. Je zingt namelijk niet zomaar voor je plezier, 
maar doelgericht: “Voor de Heer, die Jeruzalem herbouwt, de verdrevenen 
Israëls bijeenbrengt; die geneest de gebrokenen van hart, die wil verbinden 
hun wonden.” (Ps 147,2-3) Het past dan ook om ‘halleluja’ te zingen, de jubel-
kreet waarmee het zopas aangehaalde lied begint en eindigt.

Wat is dit volle leven bij God dat op zo’n indringende wijze werkelijkheid 
wordt in de psalm? We betreden door het zingen van de psalm “de heilige 
ruimte van de Schrift”, beweert Kees Waaijman. Je moet de tekst daartoe goed 
begrijpen, en hem vooral verinnerlijkt hebben. “Psalmen ontsluiten zich”, 
schrijft Waaijman, “op mystagogische, dat wil zeggen inwijdende manier.”3 
Wie ingewijd is in de psalmliturgie kan echt de vreugde ervaren van het lied 
dat ‘op de lippen bestorven’ ligt. Alleen de ingewijde kan de overgang naar 
het leven maken. Daarom is het ook zo belangrijk om tot de liturgie door te 
dringen die ín de psalmen besloten ligt, en dus niet alleen de liturgische con-
text in ogenschouw te nemen. We bezingen met de woorden van de psalmist 

Koning David met de harp als symbool van 
zijn dichterschap van de psalmen, gravure van 
Julius Schnorr von Carolsfeld, Sint-Petersburg, 
1873. David lijkt zijn spijt uit te drukken om 
begane misdaden.
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de overgang naar het leven die we zelf voltrekken. Onze liturgisch-spirituele 
praktijk wijdt ons in de tekst in. In kloosters gebeurt dat op een heel intense 
wijze.4

Is dat niet oneindig vermoeiend? Uiteraard kennen monniken ook taaie 
periodes bij het zingen van het officie. Toch zijn juist de psalmen een onuit-
puttelijke bron voor het liturgisch leven. De vierende kan namelijk dankzij de 
psalmtekst steeds dieper in het liturgisch parcours doordringen. Motieven voor 
de eredienst lichten op in de psalm, zij het op een poëtische manier. De psalm 
laat werkelijkheid worden wat hij bezingt. Anders gezegd, de tekst bevat een 
sacramentele dimensie. Ín de heilige tekst zit de overgang van onvrijheid naar 
vrijheid, ook als het reciteren een plicht en een keurslijf lijkt te zijn.

Laten we nu een drietal ‘psalmodische’ stappen in de overgang naar het 
leven zetten.

“Hoe verblijd was ik”
Wie een overgang wil maken, heeft een doel nodig. Dat geldt voor alle aardse 
tochten. We kunnen snel neerslachtig worden en in een sleur terechtkomen als 
er geen perspectief is. Meer nog dan de levenswijsheid dat je altijd zelf je doel 
moet bepalen en voor ogen houden, is er ontvankelijkheid vereist voor het 
ultieme doel van onze aardse wegen. Dat uiteindelijke doel kunnen we wellicht 
niet zomaar bereiken, maar wel als pelgrims naderen. Liturgisch leven is op 
dit ultieme doel gericht.

In de psalmen wordt de pelgrimstocht in de zogenaamde ‘trappsalmen’ 
bezongen, vijftien gedichten die we ook bedevaartsliederen kunnen noemen: 
de psalmen 120 tot 134. De bedevaart is het rituele kader waarin mensen hun 
gerichtheid op het uiteindelijke vormgeven. De bedevaarders bevinden zich in 
een staat tussen starten en arriveren. Dat de trappsalmen in groepjes van drie 
bij elkaar horen, heeft met die tussenstaat te maken, weet Benoît Standaert 
osb ons te vertellen: “De eerste psalm is een klacht, de tweede een vertrou-
wenspsalm en de derde een feestelijk danklied of hymne, in Jeruzalem, met 
het terugkerende thema van de vrede.”5 Wie psalmen in de liturgie zingt, 
voltrekt de rite de passage van de pelgrim. Hij staat in de geschiedenis van 
allen die sinds koning David toevlucht vonden in de stad van God: loslaten wat 
bezwaart, vertrouwen winnen door op stap te gaan, en dankbaarheid uiten 
voor de uiteindelijke vrede in Jeruzalem dat het symbolische doel van elke 
geestelijke reis vormt. De vrede staat trouwens vaak boven de deur van vele 
kloosters gebeiteld: leven met de psalmen betekent leven in het licht van de 
vrede van het hemelse Jeruzalem.

De eerste psalm in de trappsalmenreeks, die dit doel uitdrukkelijk bezingt, 
is psalm 122. Het doel is nog niet bereikt, want de tocht begint pas. Standaert 
legt uit: “Mensen hitsen elkaar op, boezemen elkaar moed in, en de sfeer  
is opgewekt. Het is net als zwaluwen die tegen half september voor de  
grote trektocht samenscholen en de lucht vullen met hun gieren en tieren”.6 
Waardoor gaan trekvogels op weg? Bereiken ze ooit het doel van hun tocht? 
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Ze weten het niet, maar ze vliegen wel begeesterd uit. Uiteindelijk gaat het niet 
om het arriveren, belangrijker is de weg ernaartoe. Dat is de reden tot vreugde. 
Hier is sprake van een intrinsieke motivatie. Zo lezen we dan ook in de eerste 
twee verzen van psalm 122 dat het doel van de pelgrimage inderdaad het 
pelgrimshart raakt:

Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden:
wij gaan op naar het huis van de Heer.

Zo staan dan nu onze voeten
in uw poorten Jeruzalem. (Ps 122,1-2)

De pelgrims bevinden zich in het drempelgebied, in de poorten. Ze hebben de 
stad nog niet betreden, de tempel nog niet bereikt, maar ze zijn toch blij over 
het feit dat ze onderweg zijn. Ze bezingen hun voornemen en staan volledig 
open voor het ultieme doel, dat weliswaar alleen als gezang binnen handbereik 
ligt. Wel bestaat er geen enkele twijfel over dat het ultieme doel van de tocht 
bestaat en betrouwbaar is. Het grensgebied waarin de zangers zich bevinden 
is niet vrijblijvend, en het geeft goede hoop. Daardoor ontsluit zich al zingend 
de spirituele betekenis van de stad die haar heilzame kracht ontvouwt:

Koning David zingt een lofpsalm, gravure van Julius Schnorr von Carolsfeld, Sint-Petersburg, 1873.
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Jeruzalem, gij, gebouwd als een stad
tot hechte eenheid gevoegd.

Het is daarheen dat trekken de stammen,
de stammen van Hem, van Jahwe.

Voorschrift voor Israël dit,
dat zij loven de naam van de Heer.

Daar zijn ook de zetels gezet ten gerichte,
de zetels van Davids Huis. (Ps 122,3-5)

Het maakt wel degelijk iets uit hoe de gesteltenis is van de reiziger op weg 
naar Gods heilige stad. Hij moet de Heer loven, en wel vanuit een hechte 
gemeenschap met anderen. Een hechte eenheid maakt mensen tot Gods volk. 
Voor Israël betekent dat een liturgische regel: wie de naam van de Heer niet 
looft, kan niet op een gepaste manier het doel van zijn pelgrimstocht bereiken. 
De vreugde waarmee de reizigers hun tocht begonnen, dient dus ook onderweg 
vorm te krijgen, anders is de tocht zinloos. Het zingen van de psalm helpt om 
de spirituele betekenis van het doel van de pelgrimsreis niet alleen voor ogen 
te houden maar zo te beleven dat het een motor voor het leven wordt.

Is dat geen utopisch beeld? Alsof iedere levensreis goed zou aflopen? Juist 
het spirituele doel van het ‘huis van de Heer’ waarnaar je altijd nop weg bent, 
laat de utopie tot ervaarbare werkelijkheid worden. Doordat Jeruzalem in de 
psalm bezongen wordt, is het een oord van vrede. In het derde deel van psalm 
122 worden dan ook een aantal utopische wensen gearticuleerd. Hoe kan een 
pelgrim weten of ze ooit in vervulling gaan? Door ze te zingen:

Vrede vraagt over Jeruzalem,
rust voor wie u beminnen;

er zij vrede binnen uw muur,
en in uw burchten zij rust. (Ps 122,6-7)

De mens kan alleen in gemeenschap met zijn reisgenoten de vervulling van 
zijn utopisch verlangen naar vrede op de heilige plek bereiken. Jeruzalem is 
het symbool van Gods vrede op aarde, en die maakt het mogelijk dat wij 
samen met anderen steeds weer opnieuw kunnen vertrekken naar het huis van 
de Heer:

Om mijn broeders en om wie mij na zijn
laat mij spreken: ‘Vrede over u!’

Om het huis van de Heer onze God
vraag ik dat gij gezegend moogt zijn. (Ps 122,8-9)

De stad Jeruzalem mag ruimte bieden aan de utopische werkelijkheid van 
Gods aanwezigheid in ons leven. Daarom is het meer dan passend om zegen 
over die stad af te smeken. Jeruzalem is het symbool voor het doel dat ieder 
mens in zijn eigen leven nastreeft, vanuit de utopische blijdschap waarmee 
de zwaluwen vertrekken en waarmee ook deze psalm keer op keer wordt 
aangeheven.
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Psalm 122 is de psalm waarmee het Alleluia in de eucharistie van de 
tweede zondag van de advent wordt ‘gestoffeerd’: “Laetatus sum in his quae 
dicta sunt mihi in domum Domini ibimus.” Dit mag niet verwonderen. Advent 
betekent: het schemergebied betreden van uitzien naar en verwachten, maar 
ook van de vervulling van de belofte die nabij is. De advent is een sterke 
liturgische tijd, omdat in die periode de vreugde van de pelgrimsreis van ons 
leven op een bijzondere wijze op de ultieme vervulling gericht is: de menswor-
ding van God. Psalmliturgie is de permanente adventsbeleving: de overgang 
naar de heilige ruimte van de liturgie is de afspiegeling van de uiteindelijke 
overgang die het leven vreugdevol en hoopvol laat zijn.

“Ontzagwekkend is deze plaats”
Hoe vertrouwd de psalmen ook mogen worden in de loop van een monastiek 
leven, nooit betreed je hun binnenkant alsof het een vanzelfsprekend proces 
zou zijn. Het is trouwens ook eigen aan een liturgische ruimte dat ze zich niet 
vanzelf of zonder drempel opent. Dat geldt voor de tastbare en zichtbare 
ruimte van het kerkgebouw, maar ook voor de poëtische en spirituele ruimte 
van oude teksten die we zingen. Het betreden van die liturgische ruimte vergt 
een ritueel parcours. Soms wordt dit entreeritueel bezongen in de psalm. Een 
mooi voorbeeld is psalm 24.

Het oude Israël kende twee bewegingen om het ritueel te voltrekken, leert 
exegeet Erich Zenger: “De tocht naar Jeruzalem en de deelname aan de litur-
gie als zodanig”.7 In beide gevallen wordt de ruimte waarin de liturgie zich 
voltrekt, onderweg bezongen. Er doet zich een cirkelbeweging voor: de plek 
die ruimte voor de zang moet maken, wordt als zodanig object van de zang. 
Maar juist deze cirkel maakt dat ook de psalm zelf liturgie wordt. Hij ís wat 
hij wil faciliteren: een ruimte waarin Gods aanwezigheid ervaarbaar is. Zoiets 
boezemt ontzag in. De heilige ruimte is fascinosum et tremendum, zij is het 
ultieme doel van de pelgrimage, de woonplaats van God op aarde, en in die 
zin het meest aantrekkelijke dat er is. Maar zij is ook zo verheven dat wij een 
echte scheidingsrite nodig hebben om haar te kunnen betreden: een bewuste 
afstandname van alle aardse beslommeringen.

Psalm 24 begint met de bevestiging van de heiligheid van de hele wereld 
en God als haar schepper. Wie dat niet beseft, hoeft eigenlijk helemaal niet 
aan de tocht te beginnen. Het zal niet in hem opkomen om echt de ruimte van 
de psalmliturgie te willen betreden:

Van God is de aarde en al wat zij draagt,
de wereld en wie haar bevolken.

Want Hijzelf heeft haar op de zeeën gesteld,
op de stromen heeft hij haar gegrondvest. (Ps 24,1-2)

Voor iedereen geldt dat hij of zij in Gods tegenwoordigheid mag leven, want 
God is zelf de oorsprong van al wat bestaat. De waardigheid van het leven 
hangt daarom niet af van de godsvrucht. Wél krijgt de mens de kans om eer 
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te bewijzen aan de heilige oorsprong van het leven dat hij ontvangen heeft. 
Dat gebeurt op een bijzondere wijze en op een bijzondere plaats. De berg  
van God, de Sion, is vanouds het prototype van de heilige plaats. Het is een 
voorrecht om daar de eer te brengen aan de oorsprong van het leven en 
boven alle bekrompenheid uit te stijgen. En daar handelen de volgende 
 verzen van psalm 24 over. Ze vormen een beurtzang die bij de ingang van 
de tempel werd gezongen:

Wie mag dan bestijgen de berg van de Heer,
wie mag staan in zijn heilig domein?

Die rein is van handen en zuiver van hart,
die zijn ziel aan valsheid niet biedt,

die zijn eed aflegt zonder arglist. (Ps 24,3-4)

Wie de berg Sion, de plek van de goddelijke wet (Tora), waardig wil betreden, 
moet in zijn hele leven recht doen aan hoge normen. In daad en gedachte moet 
je een moreel hoogstaand leven leiden, wil je deel uitmaken van de samen-

Koning David zingt een psalm op de drempel van de tempel, gravure van Julius Schnorr von Carolsfeld, 
Sint-Petersburg, 1873.
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zang. Geen valsheid of dubbelzinnigheid mag het geluid van de lofzang ver-
storen. Het gaat uiteindelijk om “de dubbele verplichting tegenover de mede-
mens én tegenover God, het wezen van de hele wet”, waarschuwt Zenger.8 Wie 
op die wijze de ruimte van de psalm betreedt, ontvangt een rijke beloning:

Van de Heer draagt de zegen hij mee,
ontvangt recht van de God die zijn heil is.

Aldus het geslacht van wie vragen naar Hem,
van wie zoeken uw aanschijn: zij, Jakob. (Ps 24,5-6)

Zegen maakt het leven goed. Zegen schept vertrouwen. Toch weten we maar 
al te goed dat het een voorrecht is om in die zegen te vertoeven. Het is   
trouwens opmerkelijk dat volgens de dichter van psalm 24 dit voorrecht niet 
alleen voor Israëlieten geldt. Allen die zoeken naar de heilige plaats van de 
Heer en naar ‘Jacobs aanschijn’, kunnen deelhebben aan de heilzame werking 
van de goddelijke oorsprong van het bestaan.

Als het gezang op de drempel van de tempel weerklonken heeft, zijn de 
zangers klaar voor de “mythische gebeurtenis die zich volgens de belofte van 
Gods zegen en heil moet voltrekken”. Zenger verduidelijkt: “Dat houdt in  
dat God zelf de tempel betreedt.” Op dat moment ontstaat een andere tijds-
dimensie. De oeroude tempelliturgie schept openheid voor de tijdloze tegen-
woordigheid van God:

Heft, poorten, uw hoofden omhoog,
verheft u, ingangen aloud.
Dat inga de koning der ere!

Wie is dan de koning der ere?
De Heer, machtig en triomfant!

De Heer triomfant in de strijd. (Ps 24,7-8)

Wat als een soort basisvertrouwen aan het begin van de psalm bezongen werd, 
toont zich als een ervaarbare werkelijkheid. Het algemene gevoel van de 
 goddelijke oorsprong van het leven krijgt in de ruimte van de psalmliturgie 
krachtige beelden toebedeeld, zodat er geen twijfel meer mogelijk is: mensen 
komen bij elkaar in Gods aanwezigheid. Alweer een drijfveer voor monniken 
die week in week uit de psalmverdeling volgen. Ze doen wat ze doen, opdat 
de ‘oude ingangen van hun hart’ zich verheffen.

Psalm 24 zingen de monniken tijdens het officie van de kerkwijding. Juist 
in een klooster gaat dan de symbolische ruimte open door de stemmen te 
verheffen: de poorten van de hemel gaan open zodra we de ruimte betreden 
die voor God gereserveerd werd. De ruimte van de kerk krijgt een universele 
strekking. Zenger betrekt dit op alle Godzoekers die in de geschiedenis van 
Israël, het huis van Jacob, staan. Maar in de kloosters zijn dat de monniken 
die samen het koor van de psalmliturgie vormen, en met hen velen die Sion 
naderen, de berg waarlangs de toegang tot God te vinden is.
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“Ieder is daar geboren”
Het volk Israël is de liederen van Sion blijven zingen, ook in tijden van ver-
drukking en ballingschap: “Want daar vroegen onze ontvoerders van ons dat 
wij zouden zingen, vroegen zij die ons kwelden muziek: ‘Zingt ons een van 
de liederen van Sion!’” (Ps 137,3) De liederen die het volk over de heilige berg 
zingt – de woonplaats van God op aarde, de ruimte waar we de heiligheid van 
het leven mogen ervaren –, blijft niet beperkt tot de fysieke plek van samen-
komst. Ook elders kunnen de liederen van Sion heilzaam werken, zelfs in 
ballingschap, en wel voor iedereen. In het psalter staan dergelijke liederen. 
Een daarvan is psalm 87.

Het gedicht sluit aan bij het toekomstvisioen van Ezechiël, de grote priester 
en profeet tijdens de ballingschap, door Jeruzalem als centrum van het volk 
Israël te bezingen. Maar de korte psalm heeft ook een verrassend eigen accent. 
Het universele heilsperspectief dat ook in psalm 24 opvalt, is in psalm 87 nog 
radicaler verwoord: de stad Jeruzalem en haar heilige tempel zijn niet alleen 
voor enkelen maar voor allen toegankelijk. “Wat een perspectief!”, zegt pater 
Standaert daarover. “Vreemdelingen komen er niet als gasten of passanten, ook 
niet ingelijfd als nederig werkvolk, maar als volwaardige medeburgers! Slechts 
weinige teksten in de hele Bijbel gaan zover.”9

Er zit dus kennelijk zo’n kracht in de liederen van Sion dat ze de wekelijk-
heid kunnen veranderen en dat ze ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar  
plek kan vinden in de psalmliturgie. Monniken die in de koorbanken zingen, 
voelen zich met iedereen verbonden, niet wegens sympathie, maar door  
het  goddelijke fundament van het leven. Hoe krijgt dat concreet gestalte in 
psalm 87? Allereerst weer door de lofzang op Jeruzalem:

Door hem op heilige bergen gegrondvest:
Jahwe koos zich de poorten van Sion

boven alle woningen Jacobs.
Majesteitelijk draagt gij uw naam:

de stad Gods. (Ps 87,1-3)

De motieven van de vreugde over het ultieme doel van de tocht en van de 
verhevenheid van de heilige ruimte die ontzag inboezemt, klinken hier meteen 
weer door. Maar een en ander mag nooit beperkt blijven tot de ingewijden. 
Wie ingewijd is, moet de liederen van Sion voor iedereen zingen, ook voor hen 
die buiten de boot vallen, zelfs voor degenen die vijandig gezind zijn. De tekst 
zorgt dan ook voor een verruiming van de kring der aanwezigen:

Ik tel Rachab en Babel als bij mij behorend,
en zie: Filistea en Tyrus, ook Nubië:

‘Een die daar is geboren!’
Van Sion zal het heten:
‘Ieder is daar geboren’.

De Allerhoogste – Hij schiep haar bestand. (Ps 87,4-5)
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Het ‘geboren zijn’ betekent dat allen burgers van Jeruzalem worden. Doordat 
de stad een heilige oorsprong heeft, horen zelfs de vijanden erbij, de machten 
die het volk Israël onderdrukten: Babylonië en Egypte (Rachab). Het gaat hier 
niet om een triomfantelijk visioen waarin Israël met een vergeldingsactie 
wraak neemt door allen onder zijn macht te brengen. Eerder is sprake van 
verzoening omdat de eigen liturgische ruimte het niet toelaat om wie dan ook 
buiten te sluiten, ook niet de vijand. Uiteindelijk is het Gods initiatief dat allen 
met elkaar verenigd worden en in de liturgische ruimte bij de kern van hun 
bestaan komen. Allen moeten een hechte eenheid vormen:

Jahwe tekent het aan bij de naamlijst der volken:
‘Een die daar is geboren.’

En zij zingen, dansend hun reidans:
‘Al mijn bronnen ontspringen in u.’ (Ps 87,6-7)

Benoît Standaert legt uit dat de woorden in dit gedicht toekomstgericht zijn: 
“De oorsprong, de geboorte krijgt geen verklaring vanuit het verleden door  
een historische reconstructie of een mogelijke genealogie maar door een pro-
fetische toekomst!”10

Koning David priist God en de hemelschare zingt met hem mee, gravure van Julius Schnorr  
von Carolsfeld, Sint-Petersburg, 1873.
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Plaatsen we deze psalm in de advent, zoals we ook met psalm 122 deden, 
dan wordt het visioen van de ‘nieuwe geboorte’ een universeel symbool voor 
de eenheid tussen alle mensen op basis van het heilig karakter van het leven. 
Dat visioen laat echter ook toe dat we aan Pasen denken: zingen en dansen 
doen we als onze droom bewaarheid wordt, als het leed en de verdeeldheid 
overwonnen zijn en nieuw leven kan ontbloeien, voorbij de dood.

De oefenschool voor psalmliturgie
Psalmliturgie maakt steeds de overgang naar dit universele heilsperspectief. 
Maar hoe doe je dat wanneer de berg Sion letterlijk en figuurlijk ver verwijderd 
lijkt? De drie voorbeelden van een liturgische psalmenbeleving kunnen hierbij 
de weg wijzen.

Ten eerste door steeds weer vol vreugde op weg te gaan en ‘verblijd’ te zijn. 
Hoe lastig is het soms om in de weerbarstige taal van een psalm echt in bewe-
ging te komen. Toch is het iedere keer weer een reden tot vreugde als we de 
tocht van de psalmliturgie mogen aanvatten. Zodra een psalm wordt ingezet, 
gaan de monniken een stukje verder naar het ‘huis van de Heer’. Echt lopen 
doen ze niet, ze blijven zelfs permanent in een en dezelfde abdij, maar toch 
zijn ze onderweg. Psalmliturgie is permanente beweging.

Ten tweede moet de zanger steeds weer een grens over, in een houding van 
eerbied omwille van de ontzagwekkende plek van bestemming. De rituelen die 
bij de ingang van de tempel voltrokken werden, zijn nog steeds van kracht. 
Met ontzag mogen we de poëtische ruimte van de psalmen betreden, zingend 
en smekend dat de poort open moge gaan en God zijn intrek moge nemen. De 
poëtische en de fysieke ruimte vallen in een klooster samen: de tempel bevindt 
zich in de kloosterkerk, in het hart van de leefwereld van de abdij.

Ten derde blijft die leefwereld nooit tot insiders beperkt. Iedereen heeft een 
thuis in de ruimte waar mensen de goddelijke oorsprong van hun leven nade-
ren. Wie zouden wij rekenen tot hen die op ‘onze’ Sion geboren zijn? Hopelijk 
ook allen waar we het schijnbaar moeilijk mee hebben, maar die toch uit 
dezelfde oorsprong leven als wijzelf.

Psalmliturgie brengt ons bij het utopische visioen van vrede en heil. Wor-
den we ingewijd in de poëtisch-liturgische ruimte van de psalmen, dan ontsluit 
zich dit visioen steeds meer aan ons. Die inwijding is de reden waarom in 
kloosters de hele week door psalmen worden gezongen. Benedictus haalt in 
zijn Regel niet voor niets de psalmen het meeste aan van alle boeken uit het 
Oude Testament. Hij spreekt over de psalmist als de ‘profeet’. Wie de profeti-
sche boodschap wil verstaan, dient liturgisch ingewijd te worden. De monni-
kenvader stelde daarom als eerste leider uit het vroege monnikendom een 
volledige liturgische psalmverdeling over een week op. Het was voor hem van 
het grootste belang dat iedere week alle honderdvijftig psalmen werden gezon-
gen (cf. RB 18,23).

De overgang naar het leven die iedere psalm voltrekt, vraagt om ruimte. Die 
ruimte is er niet vanzelf, je moet ervoor trainen. Dat is wellicht wat Benedictus 
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bedoelt met de “oefenschool voor de dienst aan de Heer” (RB prol.,45). Het gaat 
om een oefenschool voor psalmliturgie – opdat wij allen op weg gaan naar 
Jeruzalem, onze tempel mogen betreden en de heilige oorsprong van het leven 
met allen mogen delen. Of je nu in een echt klooster woont of niet, psalm-
liturgie is een opgave en biedt ruimte voor iedereen.

Thomas Quartier osb (°1972) is monnik van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem en doceert aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, de KU Leuven en de Ponticicale Universiteit Sant’Anselmo. Hij is onderzoeker bij het  
Titus Brandsma Instituut, en directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies (BCL).
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