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INTRODUCTIE
De bijbel is een rijke inspiratiebron met liederen. De bijbel staat vol met verschillende type liederen;
met smeekbeden, klaagliederen, lofliederen, zegenliederen, dankliederen en nog veel meer.. Daarmee
mag de bijbel een dankbare bron zijn in onze relatie met God.
Maar wat betekent dat voor de rol van Liederen in de eredienst? Welke plek heeft deze en hoe
kunnen we de bijbel gebruiken bij het bezingen van onze God.

LIEDEREN IN DE BIJBEL
In zowel het oude als het nieuwe testament worden liederen gebruikt in de Lof aan God, in het
beklagen van God of het danken van God.
Zo bezingt Exodus 15 de Redding van de Egyptenaren, dicht Mozes zijn afscheidslied in
Deuteronomium 32. En zo dichten door heel het oude testament heen velen hun liederen voor de
Heer. Mozes, Hanna, David, Salomo, Jesaja, Hizkia, Jeremia, Ezechiel, Jona, Habakuk. Al deze dichters
werden geleid door de Heilige Geest, daarom zijn hun liederen en psalmen tegelijk ook woorden van
God.
Liederen voortgekomen uit de hoogte en diepte punten van het menselijk bestaan, welke een plek
hebben gekregen in de bijbel.
Ook het nieuwe testament beschrijft het gebruik van liederen, bij hoogte en diepte punten. Maria die
God grootmaakt in Lucas 1 of Zacharias die na zijn stomheid een loflied zingt. En later tijdens de vele
zendingstochten worden vele liederen beschreven. Paulus en Silas zongen zelfs in de gevangenis met
vastgebonden voeten en een rug vol wonden in Handelingen 16.
En ook nu wordt er in de hemel gezongen, dat beschrijft Openbaring 15:
Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: ‘Groot en
wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige,rechtvaardig en
betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. [Openbaring 15:3]
Dat onderstreept wel dat het zingen van psalmen, hymen en geestelijke liederen nooit meer zal
ophouden.
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DE PSALMEN
Als we spreken over liederen in de bijbel denken we veelal aan het boek psalmen. Over de psalmen,
individueel en als bundel, is veel over te schrijven.
De Psalmen hebben een rijke geschiedenis, zo schreef Mozes Psalm 90 meer dan 3000 jaar geleden,
daarmee is psalm 90 de oudste psalm in de bijbel. Het boek psalmen kent vele diverse schrijver, David
dichte er 70 maar ook de nakomelingen van Korach, Asaf, Hermon en Ethan hebben liederen
geschreven die in het boek Psalmen kwamen.
Rond het begin van onze jaartelling, zo’n 2000 jaar geleden, was het boek van de psalmen voltooid in
zijn huidige vorm. De psalmen werden dagelijks in de tempeldienst en tijdens pelgrimstochten
gezongen, zo gaf men de psalmen aan de generaties door.
In de Hebreeuwse bijbel is het boek Psalmen niet één boek, maar zijn het vijf afzonderlijke boeken. De
indeling is als volgt:
•
•
•
•
•

boek 1-Psalm
1-41,
boek 2-Psalm 42-72,
boek 3-Psalm 73-89,
boek 4-Psalm 90-106,
boek 5-Psalm 107-150,

elk boek eindigt met een lofprijzing.
Sommige psalmen horen bij elkaar Psalm 113-118 wordt ‘De Lofzang’ genoemd. En ook Psalm 9 en 10
zijn eigenlijk één Psalm. En de begin letters van elke tekst van de Psalmen 25, 34 en 37 vormen de
samen de letters van het Hebreeuwse alfabet. Dit is echter maar een kleine greep aan de rijkheid van
het boek Psalmen in de Bijbel.

HET GEBRUIK VAN LIEDEREN
In het nieuwe testament worden verschillende keren gesproken over het zingen van de liederen uit de
bijbel; zo spreek Efeziërs 5 over het zingen van psalmen, hymnen en liederen:
Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet,
want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar
psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart
voor de Heer. [Efeziërs 5:17 tm 19]
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En spreekt ook Kolossenzen over het samen zingen van liederen als onderdeel van het gemeente zijn:
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar
in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die
de Geest u vol genade ingeeft. [Kolossenzen. 3:16]
En geeft de bijbel inzicht over de rol van liederen in de erediensten:
Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u
samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een
openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van
de gemeente zijn. [1 Korintiërs 14:26]
De bijbel staat vol met liederen en oproepen tot zingen voor de Heer, in voorspoed en in nood. Dus
heel belangrijk om te blijven zingen. Alleen maar bovenal met elkaar.
Laten we zo met elkaar, nadenken over de rol van liederen in de eredienst om zo God samen te
ontmoeten, hem te dienen en dat met elkaar te delen.
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