
Psalmen anders – ruim 100 nieuwe psalmen als aanvulling bij het Liedboek 
 
 

Liedboek 2013 
Alweer bijna 10 jaar geleden is het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ 
verschenen, 2023 wordt dus een jubileumjaar – 10 jaar Liedboek 2013! Op zaterdag 13 
mei 2023 – de dag voor zondag Cantate – wordt dit gevierd met een Liedboekdag in de 
Sint Joriskerk in Amersfoort. 
 
‘Psalmen anders’ 
Bij de samenstelling van dit Liedboek 2013 was het voor de toenmalige redactie van de 
rubriek Psalmen duidelijk dat de Geneefse psalmen integraal opgenomen moesten 
worden, een unieke verzameling met zoveel historie binnen de protestantse kerk. Maar 
slechts een deel van deze bijzondere verzameling wordt in de praktijk regelmatig 
gezongen en een veel groter deel niet of nauwelijks. Bovendien zijn er in de loop van de 
tijd zoveel aansprekende psalmversies bijgekomen, dat het voor de redactie ook meteen 
duidelijk was dat deze ook in het Liedboek moesten worden opgenomen. Zo ontstonden 
de zogenaamde a-, b-, en c-versies, bijvoorbeeld ‘103c ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 
en ‘146a Laat ons nu vrolijk zingen’. 
 
a-, b-, of c-versies 
Bij de verschijning van de bundel bleek direct dat dit een waardevolle uitbreiding was. 
Maar nog steeds bleven veel psalmen niet gezongen, terwijl ze het inhoudelijk waard zijn 
om bekender te worden. Daarom is Psalmen anders ontstaan, een uitbreiding van het 
Liedboek 2013. In Liedboek Online zijn ze al ingevoegd en bij een herdruk van het 
Liedboek zullen ze ook daar ingevoegd worden. Nu zijn ze verschenen in een apart 
boekje, ruim 100 a-, b- of c-versies van psalmen, meestal opnieuw gedicht door 
hedendaagse dichters en op toon gezet door levende componisten.  Als het ware onder 
het stof vandaan gehaald. 
 
Kennismaking met de nieuwe psalmvormen 
Van een groot aantal van deze nieuwe psalmen zijn filmpjes gemaakt, die worden 
gepubliceerd op het YouTube-kanaal van Liedboek 2013 – Psalmen anders. Zo krijgt u 
alvast een impressie: https://www.youtube.com/watch?v=ltKddnXTtG0&t=62s. 
 
 
Verkrijgbaarheid 
De bundel Psalmen anders is te koop via 
internet (liedboek.nl) of bij de plaatselijke 
boekhandel. De bijbehorende koorbundel 
en begeleidingsbundel maken de set 
compleet en gebruiksklaar. 
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