
Met liefde lezen 
 
Het boek Psalmen in gevuld met gedichten. Met woorden van mensen uit andere tijdperken die hun 
hart uitstortten op papier. Die taal is soms moeilijk te volgen. Mensen worden vergeleken met hijgende 
herten en bomen aan water. De interpretatie van die teksten in gemeentes komt vaak op hetzelfde 
neer. Zelden als een Psalm wordt gelezen, wordt alleen de Psalm gelezen. Vooral de betekenis voor 
ons nu en de waarde ervan, zijn dan belangrijk.  
Op deze manier lijken ze bijna een gebruiksartikel te worden. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. 
Gedichten zijn niet voor niets gedichten. Ze zijn ook gemaakt voor schoonheid, esthetiek. Als 
belangeloze kunst. Wat zou er gebeuren als ze niet worden gelezen als handleiding, maar alleen in hoe 
ze zijn? Met respect voor de speciaal uitgekozen woorden van de dichter, met liefde voor zijn 
creativiteit. Laat je maar intiem worden met de klanken, de zinsopbouw, de beeldspraak. Laat het ritme 
maar worden herhaald in je hoofd, op je lippen te zien zijn. De zintuiglijkheid van zwarte letters is 
opeens voelbaar, komt opeens dichtbij. Wordt maar een hijgend hert en wordt maar een boom aan 
water. Op deze manier is er eerbied voor de tekst, respect en liefde. Liefde betekent het nemen zoals 
het is. Het niet willen veranderen van dat wat buiten je is.  
Maar liefde betekent ook de intellectualiteit van een tekst waarderen. En deze teksten zijn niet 
dadaïstisch, ze zijn niet gemaakt voor de klank alleen en voor hoe de vormen van letters op het papier 
staan. Er is nog een verschil tussen abstractie en verhalend. In het geval van ‘Zoals een hert schreeuwt 
naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God’, is van allebei de kanten wat te vinden. 
Symbolisme is hierin de verbindende factor. Die maakt een verwijzing van abstractie naar een geleefde 
ervaring.  
En als we het hebben over een tekst, spelen ook de dingen om de tekst heen een rol. Door meer te 
leren over de maker en de omstandigheden tijdens het maken, wordt de tekst misschien nog wel 
mooier en raak je er meer intiem mee. Daar is tijd voor nodig, misschien zelfs een heel leven. Soms is 
de waarde van een boom aan water pas duidelijk op het allerlaatste moment. Je weet van tevoren 
nooit precies wat er in een tekst verstopt zit en daarom is het belangrijk haar met liefde te lezen. En 
ook met liefde te ontleden, de delen bestuderen en afsluiten met het geheel, het weer in elkaar zetten.  
Door liefde lezen, betekent het verklaren dat je nog niet alles weet van dat wat je leest. Lees het 
daarom keer op keer, waarmee je in gesprek gaat met de dichter. Soms uit een ander tijdperk. 
Misschien wordt dit dan zelfs een erotische ervaring. 
 
 


