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DE ZEVEN BOETEPSALMEN 
 
 
Voor u ligt de derde muziekbundel met bewerkingen voor orgel door Paul Wols. 
Het betreft een bundel met bewerkingen over de zeven boetepsalmen. De bewerkingen 
worden gekenmerkt door eenvoud en dienstbaarheid. Ze zijn daarmee uitermate geschikt 
voor gebruik in de eredienst. 
 
De collega’s die aan de tot standkoming van deze bundel hebben meegewerkt worden 
hartelijk bedankt. 
 
Wij hopen dat deze muziekbundel veelvuldig in de eredienst zal worden gebruikt en op 
die wijze een bijdrage mag leveren aan het hoge doel van alle kerkmuziek. 
 
Soli Deo Gloria. 
 
 
Het bestuur van de VOGG 
Mei 2008 
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DE ZEVEN BOETEPSALMEN voor orgel 
 
Ten geleide
 
“De Zeven Boetepsalmen”, met een uitlegging in de Duitse taal, naar de zin der Schrift, 
nauwkeurig bewerkt, tot ware kennis der genade van Christus en van God. 
Aan alle geliefde lidmaten van Christus, die dit boekje lezen, zij genade en vrede van God!” 
Zo luidt het begin van een boekje dat Luther in 1517 deed verschijnen. 
 
De zeven boetepsalmen waren in de middeleeuwen en de vroege reformatie bekender dan nu. Ze 
komen nog wel voor in de “Aanwijzing van enige Psalmen en Gezangen …”, die achter de Enige 
Gezangen in de zakbijbels staat afgedrukt. Vergelijken we deze lijst met het boekje van Luther, 
dan blijkt dat bij hem Psalm 25 ontbreekt en in plaats daarvan Psalm 102 is opgenomen. Om deze 
reden heeft dit bundeltje acht boetepsalmen. 
Deze psalmen zijn ook muzikaal getoonzet. Orlando di Lasso (± 1530 – 1594) bijvoorbeeld, gaf in 
1584 zijn “7 Busspsalmen” op latijnse tekst uit. 
 
Ook in ons land waren deze psalmen reeds vroeg bekend. Geert Grote (1340-1384) vertaalde ze in 
het toenmalige Nederlands. Evenals Luther met Psalm 102 in plaats van Psalm 25. Zoals blijkt uit 
de kroniek van het zusterhuis, het Meester-Geertshuis, te Deventer, werden deze psalmen gebruikt 
als een “Ziekentroost” voor mensen in hun uiterste. In 1434 lag Barte ter Clocke, zo vermeldt de 
kroniek, op haar sterfbed. Ze was meer dan tachtig jaar en haar medezusters lazen de zeven 
boetepsalmen in de vertaling van Geert Grote. En zij las ze “devotelijk” mee; zo goed als zij kon. 
Tot aan het vers: “Uw goede Geest geleide mij in een effen land.  O Heere! Maak mij levend, om 
Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid” (Psalm 143 vers 10b en 
11). Waarna zij zachtkens en vredig haar geest gaf. 1)

 
Zo’n voorbeeld van geestelijk leven in de Middeleeuwen in ons land vraagt om meer aandacht voor 
“De Zeven Boetepsalmen”;  ook in de muziek van de kerk. 
 
De bewerkingen.
Bij de variaties van de Psalmen 6 en 38 is gedacht aan de inhoud van een bepaald vers. 
Psalm 6: Koraal - vers 1 
 Variatie 1 - vers 2 
 Variatie 2 - vers 3 
 Variatie 3 - vers 8 
 Variatie 4 - vers 9 
Psalm 38: Koraal - vers 1 
 Variatie 1 - vers 9 
 Variatie 2 - vers 15 
 
In de andere gevallen is de hoofdinhoud van gehele psalm bepalend geweest. 
 
Registratievoorstellen zijn niet vermeld. De orgelklank zal overwegend ingetogen zijn, zonder 
evenwel slechts in 8-voets geluiden te vervallen. 
 
Paul Wols 
 
 
 

Boetepsalmen voor orgel 
Psalmen 
6 – 25 – 32 – 38 – 51 – 102 – 130 – 143 

 
 
1) Bron: C.C. de Bruin, De Statenbijbel en zijn voorgangers (1937). 

 






















































