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Geachte festivalbezoeker,

Musica Divina is op enkele jaren tijd een begrip geworden voor liefhebbers 
van klassieke muziek en erfgoed in de provincie Antwerpen en ver daarbuiten. 
Jaar na jaar brengt het festival hemelse muziek naar de vele abdijen, kerken en 
begijnhoven van de Antwerpse Kempen. Het festival ging van start vanuit de 
ambitie van de provincie Antwerpen om ook in de Kempen, waar minder grote 
concertzalen beschikbaar zijn, klassieke muziek van topniveau te brengen. Dankzij 
de passie en de kunde van de vzw Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen en 
de trouwe steun van hoofdsponsor IOK maken we deze ambitie al vele jaren waar. 
De festivaldirectie werd dit jaar overgenomen door Jelle Dierickx, die zijn sporen 
eerder al verdiende bij festivals in onder andere Rotterdam, Gent, Potsdam en 
Brno. Hij kan verderbouwen op de mooie erfenis van Veerle Declerck, die na 15 
jaar en 22 geslaagde festivals begonnen is aan een nieuwe uitdaging.
De toevoeging van Poesia Divina aan het programma is alvast een fijne uitbreiding 
van het festivalconcept. Ook de toegenomen aandacht voor het toeristische 
potentieel van de Kempen in combinatie met Muscia Divina is veelbelovend. Ik 
heet u van harte welkom op dit uniek festival op hemelse locaties.

Geniet ervan,

Luk Lemmens,
gedeputeerde voor Cultuur
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Programma

Heinrich Schütz
Psalm 119 (uit Schwanengesang, SWV 482 - 494)
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CAPPELLA AMSTERDAM

Met een grote rijkdom aan stemkleuren bereikt kamerkoor Cappella Amsterdam 
zijn specifieke homogene klank. Sinds 1990 staat het koor onder artistieke leiding 
van chef-dirigent Daniel Reuss. Onder zijn leiding ontwikkelde het koor zich van 
een semiprofessioneel ensemble tot een professioneel kamerkoor van internati-
onale faam. Ook repertoire en expertise groeiden en reiken nu van stokoude tot 
gloednieuwe muziek. Cappella Amsterdam geeft regelmatig compositieopdrach-
ten en brengt veel composities van Nederlandse en buitenlandse componisten in 
(Nederlandse) première. Het koor werkt samen met Nederlandse en internationale 
topensembles, waaronder het Orkest van de Achttiende Eeuw, Asko|Schönberg 
en Amsterdam Sinfonietta. Cappella Amsterdam werkt daarnaast multidisciplinair 
samen met gezelschappen en organisaties als Muziektheater Transparant (België), 
Opera2Day, Opera van Keulen, Holland Festival, de Amsterdamse Cellobiënnale 
en Nationale Opera & Ballet. 

DANIEL REUSS

Als overtuigd ‘niet-specialist’ dirigeert Daniel Reuss muziekrepertoire dat vele 
eeuwen bestrijkt, van de 13de tot de 21ste eeuw. Daniel Reuss (1961) studeerde 
koordirectie bij Barend Schuurman aan het Rotterdams conservatorium. Toen 
hij 21 jaar was, richtte hij het Oude Muziek Koor Arnhem op en in 1990 werd hij 
artistiek leider van Cappella Amsterdam. Van 2003 tot 2006 was hij chef-dirigent 
van het RIAS Kammerchor in Berlijn. In 2006 werd Daniel Reuss door Pierre Boulez 
uitgenodigd als docent en dirigent op de Lucerne Festival Academy in Zwitserland. 
In februari 2007 maakte hij zijn debuut bij de English National Opera met Händel’s 
Agrippina. Van 2008 tot 2013 combineerde Daniel Reuss zijn werkzaamheden 
als artistiek leider van Cappella Amsterdam met het chef-dirigentschap van het 
Ests Philharmonisch Kamerkoor. Daniel Reuss werkt daarnaast geregeld met 
ensembles en orkesten uit heel Europa en daarbuiten, zoals Akademie für Alte 
Musik Berlin, ensemble MusikFabrik, het Scharoun Ensemble, Sinfonia Varsovia, 
Kammerorchester Leipzig en São Paulo Symphony Orchestra. Sinds 2015 is Daniel 
Reuss tevens chef-dirigent van het Ensemble Vocal Lausanne. 
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Psalmen als hartekreet van 
de mens
Onze wereld verandert voortdurend. Maar soms lijkt het alsof er in de harten van 
mensen niet zoveel verandert. Door alle eeuwen heen spelen daar gevoelens van 
blijdschap, droefheid,liefde, haat, onzekerheid, vertrouwen. Liederen daarover 
blijven actueel, hoe oud ze ook zijn. Zo worden de psalmen ook nog steeds 
gezongen, ook al zijn ze minstens twee- of soms drieduizend jaar oud. Ze klinken 
dagelijks in abdijen, op zondag in kerken en mensen lezen ze thuis bij ontbijt of 
avondmaal. Niet iedereen houdt van de psalmen. Met name christenen die geleerd 
hebben dat ze hun vijanden moeten liefhebben, storen zich vaak aan de gevoelens 
van haat in de psalmen. Toch zijn dat gevoelens die ieder mens wel eens heeft. Ook 
dat we wraak zouden willen nemen. Niet dat we dat dan ook gaan doen, maar de 
emotie is er. Psalmen zingen ook over die emotie, zoals ze ook zingen over juichen 
en blij zijn. De Bijbel heet te zijn het woord van God. Het Boek van de Psalmen laat 
zich het best typeren als het woord van de mens gericht tot God. En dan blijkt: tegen 
de Levende God mag je alles zeggen. Zoals psalm 139 dat verwoordt: God weet al 
lang wat er in je omgaat, dus zeg het maar, lucht je hart maar.

De meeste psalmen richten zich tot God. Die heeft zich in Exodus 3:14 aan Mozes 
bekend gemaakt als JHWH: Ik-zal-er-zijn, ik ben er, ik zie, ik antwoord, ik bevrijd. 
Bevrijding voor de Israëlieten uit de slavernij in Egypte, maar ook voor ieder die 
roept om bevrijding tot op vandaag. Er is geen beeld van „Ik-zal-er-zijn“ en die 
naam is nogal vaag: JHWH. Uit respect spreken we die letters niet uit, maar stamelen 
zoiets als „Ene“, „Aanwezige“, „Levende“. Deze Levende staat tegenover alle 
goden van wie er wel beelden zijn, die glimmen en glanzen, die je kunt zien en 
aanraken. In de Bijbel zijn dat de afgoden. Die wakkeren gevoelens aan van „ik 
eerst“, van zucht naar bezit en macht. De Levende is een god voor de arme, de 
vluchteling, de weduwe en de wees. De Levende roept: zie om naar deze mensen. 
Er is vertrouwen dat de Levende zal bevrijden. Al is er soms ook hevige twijfel: Waar 
ben je God? Hoelang nog? Want de werkelijkheid staat de mens soms nauwelijks 
toe in visioenen te geloven.

We weten niet precies hoe Het Boek van de Psalmen is ontstaan. Rond 250 voor 
Christus heeft een redacteur of een groep redacteuren de bundel zijn huidige vorm 
gegeven. Waarom gekozen is voor deze volgorde van 150 is niet altijd duidelijk. 
Maar voor de liefhebber: bij het bestuderen van een psalm heeft het altijd zin om te 
kijken naar de psalmen die er voor en er achter staan. Het is vaak verrassend.
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De redacteuren hebben de bundel onderverdeeld in vijf boeken. Zo heeft de Bijbel 
vijf boeken van Mozes, de Tora, en vijf boeken van David, de Psalmen. Met die 
twee handen vol kan een mens het leven aan! David heeft zeker niet alle psalmen 
geschreven, misschien zelfs geen enkele. Zoals Mozes ook niet de Tora heeft 
geschreven. Door Mozes en David als auteur te noemen hebben Tora en Psalmen 
gezag. Tora, helemaal in de geest van de grote profeet Mozes. Psalmen, helemaal in 
de geest van de grote koning David.

Psalmen staan niet alleen in de Bijbel. In het Midden Oosten is het in de eeuwen 
voor Christus een gangbaar literair genre. Het is poëzie met een bepaald ritme en 
met  veel parallellismen en chiasmen. Gedachten worden twee keer gezegd met 
even iets andere woorden, of soms met het tegendeel. Alsof de dichter wil dat we 
het echt tot ons laten doordringen. Psalmen lezen is bijna steeds een pas op de 
plaats maken, je wordt bijna gedwongen geen haast te maken.

Ongetwijfeld staat in Het Boek van de Psalmen een aantal zeer oude liederen. We 
mogen ervan uitgaan dat ze niet allemaal in Israël zijn ontstaan. Zo wordt in psalm 
19 de dagelijkse zegetocht van de zon beschreven van oost naar west. Velen zijn 
ervan overtuigd dat dit lied oorspronkelijk uit Egypte komt. Soms zijn liederen uit 
Babylonië en Assyrië overgenomen en is de naam Baäl vervangen door JHWH. 
Psalmen zijn aangevuld, ingekort, samengevoegd of juist gesplitst. Maar rond 250 
voor Christus krijgt het boek zijn huidige vorm.

De theoloog Hermann Gunkel (1862-1932) heeft baanbrekend werk verricht door 
in Het Boek van de Psalmen verschillende genres te onderscheiden: klaagzangen, 
lofzangen, hymnen, koningspsalmen, bedevaartspsalmen etcetera. Zo ontstond 
overzicht in die 150 gedichten. Maar dat is ook misleidend. Psalm 88 en 89 zijn 
helemaal diep in de put en psalm 150 is totaal juichend en zingend hoog in de 
hemel. Maar alle andere psalmen zijn veelkleurig. Een mooi voorbeeld is psalm 13, 
het pure model van de zogeheten klaagpsalm. Psalm 113 bestaat uit drie korte 
delen: klacht-gebed-vertrouwen. Het is dus niet alleen een klaaglied, maar ook een 
gebed en ook een lied waarmee je jezelf vertrouwen naar binnen zingt. Juist deze 
nuance is bij de psalmen essentieel. Gevoelens worden eerlijk geuit. Maar er wordt 
ook wat mee gedaan. Je wordt als het ware bij de hand genomen om vanuit je klacht 
te komen tot rust en vertrouwen. Is daarmee de klacht voorbij? Nee, natuurlijk niet. 
Je zult psalm 13 nog wel een paar keer moeten lezen of zingen, voordat het zover 
is. De psalm is geen tovermiddel. Maar blijft wel heel dichtbij je gevoel en probeert 
je op weg te zetten.

Het allereerste woord in Het boek van de Psalmen is „gelukkig“, psalm 1:1. Psalm 
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1 gaat over de Tora. Tora wijst de mens de weg door het leven. In de hele Bijbel 
komen we vaak tegen dat „water“ staat voor „Tora“: we kunnen niet leven zonder 
water, we kunnen ook niet leven zonder Tora. De mens die de Tora dag en nacht 
meedraagt in zijn hart wordt in psalm 1 vergeleken met een boom geworteld aan 
stromen water: met beide benen in de Tora, helemaal op de goede weg. Wat houdt 
die Tora volgens de psalmen in? Psalm 1 zegt daar niets over. Psalm 119, met 176 
verzen de langste psalm, een monument voor de Tora, zegt daar inhoudelijk ook 
niets over. Maar psalm 119 opent zelfs met tweemaal het woord“gelukkig“. Blijkbaar 
gaat het daarover. Dat een mens gelukkig wordt. De psalmen zingen dat je je niet 
moet blindstaren op mensen die maar raak leven, meestal ten koste van anderen. 
Gelukkig wordt een mens als hij recht doet, vrede maakt, omziet naar de zwakken. 
Het is, zoals de hele Bijbel, nogal tegendraads. Spontaan wil de mens zekerheid, 
genoeg geld, goede gezondheid. De Schrift zegt: zie om naar mensen en laat je 
daardoor leiden. Dat is een weg om te gaan. Als je dat doet, zal je gelukkig zijn. De 
psalmen denken op de lange termijn: staar je niet blind op „patsers“, „dikdoeners“. 
Ja, nu ziet het er leuk uit, maar op de lange duur is dit niet de weg naar geluk.

De psalmen willen toezingen naar geluk. Door aan de levende te zeggen wat je op 
het hart hebt. Er is geen sprake van wetten die het leven moeilijk maken, die een 
mens in gewetensnood brengen, die zeggen dat je het allemaal niet goed genoeg 
doet voor de god die alles ziet. Psalmen zingen toe naar geluk. Maar met beide 
ogen gericht op de werkelijkheid, zo eerlijk en open mogelijk.

Slechte mensen, vijanden, ontrouwe vrienden, ze worden in de psalmen vaak 
vernietigend bezongen. Omdat ze ook echt niet deugen, omdat ze kapot maken, 
omdat ze leven voor zichzelf, omdat zij ervoor zorgen dat de aarde wankelt. Steeds 
opnieuw is er sprake van het gevecht tegen die mensen. Maar het is niet alleen een 
gevecht tegen de anderen. Psalmen houden de mensen ook een spiegel voor. Soms 
is het ook zingen tegen zichzelf.

Twaalf concerten, twaalf thema’s (nvdr: Gerard Swüste werkte mee aan het project 
„150 Psalms“ waarbij alle psalmen in 12 concerten gezongen worden, zie onder). 
Dit zijn uiteraard niet dé twaalf thema’s die in de psalmen aan de orde komen. Maar 
ze weerspiegelen wel twee grote lijnen van het boek. Op de eerste plaats speelt de 
geschiedenis een grote rol. De geschiedenis vertelt niet alleen wat er ooit gebeurd 
is, maar is ook les, wijst de weg door het leven, aan ieder mens, maar ook aan de 
koning en aan ieder die verantwoordelijkheid draagt. De geschiedenis zegt hoe 
het in de samenleving  zou moeten gaan en is dus niet zozeer een terugblik naar 
vroegere tijden, maar veel meer een hoopvolle blik op de toekomst, soms bijna een 
visioen.



8

Daarnaast spelen gevoelens van individuele mensen een grote rol. Wantrouwen, 
vertrouwen, klacht, dank, droefheid, vreugde. Ook bij die thema’s is er bijna altijd 
sprake van hoop, soms tegen het gevoel en tegen beter weten in. Psalmen zijn 
liederen die toekomst ontvouwen, hoopvolle toekomst: dat er recht wordt gedaan, 
dat er vrede is, dat ieder een plek heeft om veilig te wonen. De psalmen zijn ook 
voor ons in deze tijd niet alleen liederen waarin we ons kunnen herkennen. We 
zingen ook uit dat er perspectief is, dat we in de toekomst (proberen te) geloven.

Nog twee praktische slotnoten:
-Vanouds geldt de Masoretische tekst van de psalmen als de Hebreeuwse grondtekst. 
Rond de tweede eeuw voor Christus hebben Joden in Alexandrië de Bijbel in het 
Grieks vertaald, de Septuagint. In Het Boek van de Psalmen zijn daar psalm 9 en 
10 samengevoegd en zijn er ook andere psalmen samengevoegd of gesplitst.  Het 
totaal aantal psalmen bleef 150, maar vanaf psalm 10 is er sprake van een andere 
telling. De Latijnse vertaling van Hiëronymus, de Vulgaat (rond 400 na Christus), 
heeft de telling van de Septuagint overgenomen. Deze Vulgaat was eeuwenlang de 
officiële bijbelvertaling in de Rooms-Katholieke kerk. Tegenwoordig wordt vrijwel 
altijd de telling van de Masoretische tekst aangehouden. Maar met name bij Latijnse 
psalmteksten is het wel altijd even goed kijken welke psalm het nu precies betreft.
-In sommige composities worden de psalmen afgesloten met de zogeheten kleine 
doxologie: „Eer aan de vader…“. In de abdijen wordt dit aan het slot van iedere 
psalm gezongen. En er worden een paar psalmen aangevuld met „Mogen zij 
rusten in vrede…“. Deze composities waren bedoeld om uitgevoerd te worden bij 
uitvaarten.

Gerard Swüste is theoloog. Hij hertaalde en licht de psalmen toe in zijn boek Altijd 
hetzelfde lied“. Hij stelde voor het project „150 Psalms“ de twaalf thema’s samen en 
adviseerde over theologische  vraagstukken. In het programmaboek van dit project 
(in de context van het Festival Oude Muziek Utrecht en onder impuls van Tido Visser 
en het Nederlands Kamerkoor) verscheen ook deze tekst.
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Heinrich Schütz
Psalm 119

Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,
die in de wet des HEREN gaan.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken;
die ook geen onrecht plegen,
(maar) wandelen in zijn wegen.
Gij hebt uw bevelen geboden,
opdat men die ijverig onderhoude.
Och, dat mijn wegen vast waren
om uw inzettingen te onderhouden.
Dan zou ik niet beschaamd staan,
als ik op al uw geboden zie.
Ik zal U loven in oprechtheid des harten,
wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
Uw inzettingen zal ik onderhouden;
verlaat mij niet geheel en al.
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.
Ik zoek U met mijn ganse hart,
laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Ik berg uw woord in mijn hart,
opdat ik tegen U niet zondige.
Geprezen zijt Gij, HERE;
leer mij uw inzettingen.
Met mijn lippen verkondig ik
alle verordeningen van uw mond.
In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij
als over allerlei rijkdom.
Uw bevelen zal ik overdenken
en op uw paden zal ik letten.
In uw inzettingen zal ik mij verlustigen,
uw woord zal ik niet vergeten.
Doe wel aan uw knecht, dan zal ik leven
en uw woord onderhouden.
Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe
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de wonderen uit uw wet.
Ik ben een vreemdeling op aarde,
verberg uw geboden niet voor mij.
Mijn ziel wordt verteerd van verlangen
naar uw verordeningen te allen tijde.
Gij bedreigt de vervloekte overmoedigen,
die van uw geboden afdwalen.
Wentel smaad en verachting van mij af,
want ik bewaar uw getuigenissen.
Al zetten vorsten zich neder, al beraadslagen zij tegen mij,
uw knecht overdenkt uw inzettingen.
Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging,
zij zijn mijn raadslieden.
Mijn ziel kleeft aan het stof,
maak mij levend naar uw woord.
Mijn wegen heb ik verhaald en Gij hebt mij geantwoord,
leer mij uw inzettingen.
Doe mij de weg uwer bevelen verstaan,
opdat ik uw wonderen overdenke.
Mijn ziel schreit van kommer,
richt mij op naar uw woord.
Doe de weg der leugen van mij wijken
en schenk mij genadig uw wet.
Ik verkies de weg der waarheid,
Ik stel uw verordeningen voor mij.
Ik klem mij vast aan uw getuigenissen,
o HERE, maak mij niet beschaamd.
Ik zal de weg uwer geboden lopen,
want Gij verruimt mij het hart.
Onderwijs mij, HERE, de weg uwer inzettingen,
dan zal ik die bewaren ten einde toe.
Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren,
en haar van ganser harte onderhouden.
Doe mij het pad uwer geboden betreden,
want daarin heb ik lust.
Neig mijn hart tot uw getuigenissen
en niet tot winstbejag.
Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien,
maak mij levend door uw wegen.
Bevestig uw belofte aan uw knecht,
die uw vreze toegedaan is.
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Wend mijn smaadheid af, die ik vrees,
want uw verordeningen zijn goed.
Zie, naar uw bevelen verlang ik,
maak mij levend door uw gerechtigheid.
Dat uw goedertierenheid over mij kome, o HERE,
uw heil naar uw belofte;
opdat ik mijn smader iets hebbe te antwoorden,
want ik vertrouw op uw woord.
Neem het woord der waarheid niet geheel van mijn mond,
want uw verordeningen verbeid ik,
opdat ik uw wet bestendig onderhoude,
voor altoos en immer.
Dan zal ik wandelen op ruime baan,
want ik zoek uw bevelen.
Ook zal ik voor koningen over uw getuigenissen spreken
zonder mij te schamen.
Ik toch verlustig mij in uw geboden,
die ik liefheb;
daarom hef ik mijn handen op naar uw geboden die ik liefheb,
en overdenk ik uw inzettingen.
Gedenk het woord tot uw knecht,
omdat Gij mij hoop hebt gegeven;
dit is mijn troost in mijn ellende,
dat uw belofte mij levend maakt.
Hoezeer overmoedigen mij bespotten,
van uw wet wijk ik niet.
Als ik denk aan uw verordeningen van ouds,
o HERE, dan ben ik getroost.
Verontwaardiging greep mij aan vanwege de goddelozen,
die uw wet verlaten.
Uw inzettingen zijn mij tot snarenspel
in het huis van mijn vreemdelingschap.
Des nachts gedenk ik uw naam, o HERE,
en onderhoud ik uw wet.
Dit is mij ten deel geworden,
omdat ik uw bevelen bewaar.
De HERE is mijn deel, ik heb beloofd
uw woorden te onderhouden.
Van ganser harte zoek ik uw gunst,
wees mij genadig naar uw belofte.
Ik overdenk mijn wegen,
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ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen.
Ik haast mij en aarzel niet
om uw geboden te onderhouden.
Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven,
ik vergeet uw wet niet.
Te middernacht sta ik op om U te loven
wegens uw rechtvaardige verordeningen.
Ik ben een metgezel van allen die U vrezen,
en van hen die uw bevelen onderhouden.
De aarde is vervuld van uw goedertierenheid, o HERE,
leer mij uw inzettingen.
Gij hebt goedgedaan aan uw knecht,
o HERE, naar uw woord.
Leer mij goed onderscheiden en kennen,
want ik stel vertrouwen in uw geboden.
Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik,
maar nu onderhoud ik uw woord.
Gij zijt goed en goeddoende,
leer mij uw inzettingen.
Overmoedigen wrijven mij leugens aan,
ik houd uw bevelen van ganser harte.
Ongevoelig als vet is hun hart,
maar ik verlustig mij in uw wet.
Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest,
opdat ik uw inzettingen zou leren.
De wet van uw mond is mij beter
dan duizenden stukken goud en zilver.
Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid,
geef mij verstand, opdat ik uw geboden lere.
Zij, die U vrezen, zien mij en verheugen zich,
want ik hoop op uw woord.
Ik weet, o HERE, dat uw oordelen gerechtigheid zijn,
en dat Gij in trouw mij hebt verdrukt.
Laat uw goedertierenheid mij tot vertroosting zijn
naar uw belofte aan uw knecht.
Uw barmhartigheid kome over mij, opdat ik leve,
want uw wet is mijn verlustiging.
Laten de overmoedigen beschaamd worden,
omdat zij mij onverdiend verdrukten;
ik overdenk uw bevelen.
Laten zich tot mij wenden wie U vrezen,
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en wie uw getuigenissen kennen.
Mijn hart zij onverdeeld in uw inzettingen,
opdat ik niet beschaamd worde.
Mijn ziel smacht naar uw heil,
op uw woord hoop ik;
mijn ogen smachten naar uw belofte:
wanneer zult Gij mij vertroosten?
Hoewel ik ben geworden als een lederen zak in de rook,
heb ik uw inzettingen niet vergeten.
Hoevele zullen de dagen van uw knecht zijn?
Wanneer zult Gij aan mijn vervolgers gericht oefenen?
Overmoedigen hebben mij kuilen gegraven,
zij, die niet leven naar uw wet.
Al uw geboden zijn trouw;
onverdiend vervolgen zij mij, kom mij ter hulpe!
Bijna hebben zij mij op aarde verdelgd,
maar ik heb uw bevelen niet verlaten.
Maak mij levend naar uw goedertierenheid,
opdat ik de getuigenis van uw mond onderhoude.
Voor eeuwig, o HERE,
houdt uw woord stand in de hemelen.
Van geslacht tot geslacht is uw trouw,
Gij hebt de aarde gegrond, zodat zij staat;
naar uw verordeningen staan zij heden ten dage,
want zij alle zijn uw knechten.
Ware uw wet niet mijn verlustiging geweest,
dan was ik vergaan in mijn ellende.
Nimmer zal ik uw bevelen vergeten,
want door deze hebt Gij mij levend gemaakt.
Ik ben de uwe, verlos mij,
want ik zoek uw bevelen.
Goddelozen loeren erop mij te verderven;
ik geef acht op uw getuigenissen.
Aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien,
maar uw gebod is onbegrensd.
Hoe lief heb ik uw wet!
Zij is mijn overdenking de ganse dag.
Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,
want het is altoos bij mij.
Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,
want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.
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Ik heb meer inzicht dan de ouden,
want ik bewaar uw bevelen.
Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden,
opdat ik uw woord onderhoude.
Ik wijk niet af van uw verordeningen,
want Gij onderwijst mij.
Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte,
meer dan honig voor mijn mond.
Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen;
daarom haat ik elk leugenpad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen,
dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden.
Ik ben al te zeer verdrukt,
o HERE, maak mij levend naar uw woord.
Heb welbehagen, HERE, in de vrijwillige offers van mijn mond,
en leer mij uw verordeningen.
Mijn leven is bestendig in gevaar,
maar uw wet vergeet ik niet.
Goddelozen leggen mij een strik,
maar van uw bevelen dwaal ik niet af.
Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen,
want zij zijn de blijdschap mijns harten.
Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen,
voor altoos, ten einde toe.
Ik haat weifelaars,
maar uw wet heb ik lief.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild,
ik hoop op uw woord.
Wijkt van mij, gij boosdoeners,
opdat ik de geboden van mijn God beware.
Schraag mij naar uw belofte, opdat ik leve,
laat mij met mijn hoop niet beschaamd uitkomen.
Ondersteun mij, opdat ik verlost worde,
dan zal ik mij in uw inzettingen bestendig verlustigen.
Gij verwerpt allen die van uw inzettingen afdwalen,
want hun bedrog is ijdel.
Alle goddelozen der aarde doet gij weg als schuim,
daarom heb ik uw getuigenissen lief.
Mijn vlees beeft van schrik voor U,
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ik vrees voor uw oordelen.
Ik heb recht en gerechtigheid gedaan,
geef mij niet over aan mijn verdrukkers.
Wees borg voor uw knecht ten goede,
laten overmoedigen mij niet verdrukken.
Mijn ogen smachten naar uw heil,
en naar het woord uwer gerechtigheid.
Doe met uw knecht naar uw goedertierenheid,
en leer mij uw inzettingen.
Ik ben uw knecht, geef mij verstand,
opdat ik uw getuigenissen kenne.
Het is tijd voor de HERE om te handelen,
zij hebben uw wet verbroken.
Daarom heb ik uw geboden lief,
meer dan goud, ja dan fijn goud;
daarom houd ik al uw bevelen in alles voor recht,
ik haat elk leugenpad.
Wonderbaar zijn uw getuigenissen,
daarom bewaart ze mijn ziel.
Het openen van uw woorden verspreidt licht,
het geeft de onverstandigen inzicht.
Ik doe mijn mond wijd open en hijg,
want ik verlang naar uw geboden.
Wend U tot mij en wees mij genadig,
zoals recht is voor wie uw naam liefhebben.
Bevestig mijn schreden naar uw toezegging,
laat generlei onrecht over mij heersen.
Verlos mij van de verdrukking der mensen,
dan zal ik uw bevelen onderhouden.
Doe uw aanschijn lichten over uw knecht,
en leer mij uw inzettingen.
Mijn ogen vloeien als waterbeken,
omdat men uw wet niet onderhoudt.
Gij zijt rechtvaardig, HERE;
uw verordeningen zijn waarachtig.
In gerechtigheid hebt Gij uw getuigenissen geboden
en in grote trouw.
Mijn ijver verteert mij,
omdat mijn tegenstanders uw woorden vergeten.
Uw woord is geheel gelouterd,
uw knecht heeft het lief.
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Ik ben klein en veracht,
uw bevelen vergeet ik niet.
Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig,
en uw wet is waarheid.
Treffen mij nood en verdrukking,
dan zijn uw geboden mijn verlustiging.
Uw getuigenissen zijn gerechtigheid voor eeuwig;
geef mij verstand, opdat ik leve.
Ik roep van ganser harte; antwoord mij, HERE;
uw inzettingen zal ik bewaren.
Ik roep U aan; verlos mij,
dan zal ik uw getuigenissen onderhouden.
Vóór de morgenschemering roep ik om hulp,
op uw woord hoop ik.
Vóór de nachtwaken beginnen,
keren mijn ogen zich naar uw toezegging.
Hoor mijn stem, naar uw goedertierenheid;
HERE, maak mij levend naar uw recht.
Wie schanddaden najagen, zijn nabij,
verre houden zij zich van uw wet;
nabij zijt Gij, o HERE,
en al uw geboden zijn waarheid.
Van oudsher weet ik uit uw getuigenissen,
dat Gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
Zie mijn ellende en red mij,
want uw wet vergeet ik niet.
Voer mijn rechtsgeding en verlos mij,
maak mij levend naar uw belofte.
Het heil is verre van de goddelozen,
want zij zoeken uw inzettingen niet.
Uw barmhartigheid is groot, o HERE,
maak mij levend naar uw verordeningen.
Talrijk zijn mijn vervolgers en mijn tegenstanders,
doch van uw getuigenissen wijk ik niet af.
Zie ik afvalligen, dan voel ik afschuw,
daar zij uw woord niet onderhouden.
Zie, hoe ik uw bevelen liefheb;
HERE, maak mij levend naar uw goedertierenheid.
Heel uw woord is de waarheid,
al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
Vorsten vervolgen mij zonder oorzaak,
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maar mijn hart vreest voor uw woorden.
Ik verblijd mij over uw woord
als iemand die rijke buit vindt.
Ik haat en verafschuw leugen,
maar uw wet heb ik lief.
Zevenmaal daags loof ik U
om uw rechtvaardige verordeningen.
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.
Op uw heil hoop ik, o HERE,
en uw geboden doe ik.
Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen,
ik heb ze hartelijk lief.
Uw bevelen en uw getuigenissen onderhoud ik,
want al mijn wegen zijn vóór U.
Mijn geroep nadere voor uw aanschijn, o HERE;
geef mij verstand naar uw woord.
Mijn smeking kome voor uw aanschijn,
red mij naar uw belofte.
Mijn lippen zullen overvloeien van lof,
want Gij zult mij uw inzettingen leren.
Mijn tong zal uw woord bezingen,
want al uw geboden zijn gerechtigheid.
Uw hand zij mij ter hulpe,
want uw bevelen heb ik verkozen.
Naar uw heil verlang ik, o HERE,
uw wet is mijn verlustiging.
Mijn ziel leve, en love U,
mogen uw verordeningen mij helpen.
Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht,
want uw geboden vergeet ik niet.
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Poesia Divina
Voor Poesia Divina schreven negen Vlaamse dichters een nieuwe psalm.  Zo 
trachtten zij vorm te geven aan hun idee van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde’. Poesia Divina wordt mede mogelijk gemaakt door het Vlaams Fonds voor 
de Letteren. Met bijzondere dank aan het Poëziecentrum.

… Het einde nadert van mijn leven;
 ‘k ben krachteloos en afgemat; 
ik ben, door overmaat van kwalen, 
als zij, die reeds ten grave dalen. 
(Psalm 88 vers 2)

Onder het tafellaken,
houdt ze nog zijn eten warm.

Hij is wat later zoals die keer
toen hij een bed kocht zonder poten

om niet bij haar weg te gaan
en monteerde de hele nacht

tot hoofden juist lagen en aan vingers
de eerste jaarringen werden geschoven.

Later waakte ze er als een monitor
over remslaap die tot stilstand kwam.

Ze strijkt nog steeds zijn pyjama.
Leest in kookboeken wat zij is vergeten.

Haar dag, een labyrint
van doodlopende herinneringen.

Jana Arns
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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Festival van vlaanderen Mechelen
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Mechelen hoort Stemmen wordt omgedoopt in LUNALIA. De naam verwijst  
niet enkel naar de Mechelse legende van de Maneblussers, maar ook naar 
de focuspunten van het Festival: de menselijke stem, de vocale muziek, de 
sterke vrouw en de spelende mens. 
In samenwerking met Tenso, het Europees netwerk voor professionele 
kamerkoren, worden ook workshops en een koorwedstrijd georganiseerd. 
Van 20 april tot en met 6 mei 2018 mag men zich verwachten aan en feest 
vol vocale muziek, aan een Festival met de kracht van de Volle Maan. 

Volg ons op www.lunalia.be. 
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Lien Puttemans
marketing & PR
Camille Lemmens
communicatie
Eve Van Goey
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Camille Lemmens

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Bart De Nijn 
Luk Lemmens 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Michel Oliebos 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Eddy 
Brouwers, Rogier Chorus, Els De 
Keyser, Constant Demeester, Heidi 
De Nijn, Marie-Louise Grouwet-
Vervliet, Jeroen Martens, Frank 
Nobels, Tom Van den Eynde, Raymond 
Vanderwaeren, Nicole Van Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen.Het 
is niet toegelaten beeld-ofgeluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Kempen
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 26 23 41
kempen@festival.be

www.musica-divina.be
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SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Herentals, Lier, Mechelen, Mol en
Turnhout,  en de gemeenten Westerlo en Scherpenheuvel. 

SPONSORS

PARTNERS

MET DE STEUN VAN 

De abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 


