
12

TOELICHTING TOELICHTING 

do-ut-des-muziekbladendo-ut-des-muziekbladen

Onder deze naam biedt de diocesane Neder-
landse Sint-Gregoriusvereniging de kerkkoren 
en kerkmusici van de parochies in het bisdom 
Roermond nieuwe composities aan.
De naam is enerzijds muzikaal, anderzijds vormt 
zij een latijnse zin. Vertaald luidt deze: “ik geef 
opdat jij zult geven”.
Getransponeerd naar onze intentie betekent 
dit zoveel als: wij als diocesane NSGV bieden U 
deze muziekbladen aan opdat U er gebruik van 
zult maken en dit wellicht zult honoreren met 

een bijdrage ter bestrijding van de onkosten. 
U mag de koorcomposities legaal kopiëren en 
vergroten. Vriendelijk verzoek: Wilt U wel ons 
secretariaat hiervan met een briefkaart op de 
hoogte stellen!
Voor gebruik buiten het bisdom is schriftelijke 
aanvraag om legale kopieën à € 0,25 per blad 
te verkrijgen verplicht.
Alle composities zijn copyright van het eigen 
fonds USC-Strassbourg/NSGV-Roermond, tenzij 
anders vermeld.

DIT IS DE DAG: PSALM VOOR PAASZONDAG EN PAASTIJD

Een Paaslied bij uitstek! Het is ook de eerste antwoordpsalm voor de PAASTIJD. 
Het gaat om Psalm 118 (117), 1-2,l6ab-17,22-23. Refrein: 24. Psalmvertaling door Ad 
W.Bronkhorst. Vindplaats: Zingt Jubilate - P 160 (alleen. het refrein). Zie ook Laus 
Deo 431 (andere melodie).
Psalm 118 draait om een citaat uit het boek Exodus. Men mag dat letterlijk opvat-
ten: precies midden in de psalm (vers 14-16) wordt het Schelfzeelied uit Exodus 15 
aangehaald. En dat is de oudste paashymne, een oer-liturgie, een samenvatting van al 
waar het om gaat tot aan het einde der tijden en tot de einden der aarde: pascha.” 
Aldus Willem Barnard (1920-2010), in: Lofzang is geen luxe - Gepeins bij psalmen, 
blz.49 (Uitg.Meinema, Zoetermeer/Pelckmans, Kapellen, 2005).

ZEND UW GEEST, HEER: PSALM VAN HEMELVAART EN 
PINKSTEREN

Hier gaat het om Psalm 104 (103), lab, en. 24ac, 29bc-30,31 en 34. Het refrein is vers 
30. Psalmvertaling door Ad WBronkhorst. Vindplaats: Zingt Jubilate - P 143 (alleen 
het refrein). Een lied over Gods grootheid en over Gods schepping. Immers, hoe 
groot zijn Zijn werken. Deze psalm is misschien ook te lezen als een geloofsartikel, 
zegt de pas overleden theoloog en. dichter Willem Barnard: “Het zal eens gebeuren, 
dat er geen kwaad meer is”.
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Deze antwoordpsalmen zijn uitgegeven door het Vlaams Centrum. Liturgische Muziek 
- Het Madrigaal vzw, Herestraat 53, 3000 Leuven (België). Tel: 0032-16233967. Daar 
kunt u voor € 5 een CD bestellen met ‘Psalmen voor de Hoogdagen A-B-C-jaar.’ 
Namelijk uit ZJ: p 224 (Kerstavond); p 135 (Kerstmis-dagmis); p 144 (Pinksteren); p 70 
(O.L.Vrouw Hemelvaart) en p 31 (Allerheiligen). “Zend uw Geest, Heer” verscheen 
in het (voormalige) tijdschrift Lied&Liturgie, nr.1 (2007), blz. 3.
“Dit is de dag” werd op 14 februari j.l. gepresenteerd tijdens de zangavond te 
Maaseik. Deze boeiende en goed bezochte zangavond stond onder de bezielende 
leiding van mevr. Claudine Martens. Van en via haar hebben wij verlof gekregen om 
deze antwoordpsalmen te publiceren. Hiervoor onze oprechte dank. Overigens: 
maakt u eens kennis met het tijdschift ZACHEUS - WEGWIJS IN DE LITURGIE. 
Een tijdschrift voor allen die dienstbaar zijn in en begaan zijn met de liturgie.
Besteladres: Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg, Guimardstraat 1, 
1040 Brussel. Tel: 0032-25099690/91. Verschijnt viermaal per jaar. Abonnement voor 
Nederland: € 14. Zie ook de website: www.kerknet.be/liturgie

Een CD met deze psalmen kost € 5 en is te bestellen bij: VCCN, Herestraat 53, 
3000 Leuven. Tel: (0032) (0)16 23 39 67.

Guido Grond
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