Jeroen de Hqqn

Nun lob, mein Seet, den Herren
Een bewerking van Psalm 1-03
Veel dichters hebben zich loten inspireren door de tekst van Psalm 103. Vluchtig bloderen in hef Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013) resulteert in vijf liederen die als nummers 103a tlm 103e een plaats
hebben gekregen. Deze psalmbewerkingen moken duidelijk dat het een gelíefde psalm is, zowel voor díchters als
componisten. De muziekbijlage in dit nummer ís geboseerd op Lied 103a.
De krachtige melodie van 'Nun lob, mein Seel, den Herren'
inspireerde vele componisten tot het componeren van liedbewerkingen. De Duitse titel van dit lied is het meest bekend
vanwege de hoeveelheid aan orgelliteratuur die voorhanden
is.

De dichter
fohann Gramann (1487-154L), ook wel bekend als Poliander
(de Griekse vertaling van zljn naam), studeerde van 1516 tot
1520 aan de Thomasschule in Leipzig. Later werd hij ook leraar en rector aan deze school. Vanwege zijn snelle en mooie

handschrift werd Gramann aangewezen om als secretaris
van Johannes Eck (1486-1543) deel te nemen aan het Leipziger Dispuut (1519).1 Dit Dispuut tussen |ohannes Eck en
Maarten Luther (1483-1546) ging over het primaat van de
Paus, boete, aflaat en vagevuur. Gramann werd overtuigd
door de argumenten van Luther en koos diens zijde. Dat
had tot gevolg dat hij zijn recloraat aan de Thomasschule
neerlegde en naar Wittenberg vertrok om daar theologie te
gaan studeren. In 1525 vertrok Gramann naar Kónigsberg,
de hoofdstad van het hertogdom Pruisen, alwaar hij predikant werd van de stadskerk en zodoende ook pastor van
hertog Albrecht von Preu3en (1490-1568). Daar werkte hij,
op verzoek van de hertog, mee aan de verspreiding van het
Lutherse gedachtegoed én ontving hij het verzoek om de lievelingspsalm van de hertog in liedvorm te brengen.

Ein Psalm Dauids. Lobe den llËRRN mei[e Srele / Vnd w6 i{ mil ist / seinen
I'lamen.
: Lobe dcn HERRN neire Secle / Vnd vergiss nicht war er mir Cuts gelhm hat.
3 DËr dir alle deine Siinde vergib / VDd heilel alle dcine Oebrrchen.
4 Der deb Lcben vom verderber e.idset / Deí dich kónet trit Cnade !ïd
1

!eiligs

Bannlerzigkeit.
5 Der deiren Mund frólich machet / Vnd du wider Jung wirst / wie ein Adeier.
6 DtR UERII schalïet Cerscht;gkeil vnd Oericl:t,/ Allen die vnrechr leiden.
7 [r hat seine wegÊ Mose wissen lasse! I Die kinder Jsrael sein Thun.
I Bamheltzig vnd Gredig ist der l-IERR i Gedtiiaig vnd von grosser Ciite.
9 Er wird nichtjmer haddern I Noch ewigiich zom halten,
I 0 tr handelt nicht mit vrs rach vnsern Siinden I Vnd verglll ws nichl nach vnser
Missethat.
1 1 Dean so hoch der Himel vber der &detr isl I Lesst er seine Cnade wlten vber die so

jn llrchten.
12 So feme der Morgen ist vom Abend I Lessel er vrset VbeÍrellung vor \ os sein.
i3 WJe sich ein Vater vtrer Kinder erbarmet / So erbarmet sich der lÍllRR vber die I so

jn fiirchten.
14 DF,m er kennet was fi.ir ein cenecht wir slnd / Lr gedenckel daran I das rvir Slaull
sind.
l5 EJn Mensch ist in :eilen Leber wie Cras / bl0et wie eine Blume aufldsm felde.
16 Wcrn der Wind d$iib€r gehet I so ist sie nimer da / Vnd jr stete kemet sie nicltt

Ir

mehr.
17 DiE gnade aber des HERRN werst von cwigkejt zu eN'igkeit / vber die sojn
J'ilrchlsn / Vnd seine Gercchtigkeit auffKinds kird.
I 8 Bey denen die seinen Bund halten / Vnd gedenckel an seine Cebol I das sie dameh

thrtr,
19 DËR HERR hat seinen Stuel im Hirnel bereit I Vnd s€in Reich herschet vbeí alles.
20 LObel den l-iERRNjr seine Ëngel / Jr starcken Ilelde / dje.ir seine befelh ausricirtet
/ Ds man hiire die stimme se ines Worts.
21 Lobet des HSRRN alle seine Heerscharen / Seine Diene. / diejr seinen willen thut.
22 Lob€l den llllRRN alls seine Wcrck an allen onen seiner HenschalftI Lobe den
litRRN meine Seele.

De tekst

is dat hij de verzen 13 t/m 16 in de derde strofe verwerkte
en dat zijn minder verzen dan ín de andere strofen. Hij
wilde het luthers thema van het erbarmen van de Vader
blijkbaar toch extra aandacht geven. Hij streeíde er kennelíjk naar om de psalm direct bij de zanger te brengen en
er een persoonlijk lied van te maken. Hij deed dat door in

Gramann ging waarschijnlijk uit van de vertaling die Luther
van Psalm 103 had gemaakt (zie rechtsboven, afbeelding
overgenomen uit'Hymnologie III', pag. 108 van Dr. Arie Eikelboom).

de tweede strofe aan de min of meer objectieve tekst van
de verzen 7 t/m 12 van de psalm het woord "uns" in de
eerste regel en "unsrer" bij "Schuld" in de zesde regel toe te
voegen. Hetzelfde deed hij in de derde strofe'.2

'Gramann verwerkte de verzen 1 t/m 6 in de eerste strofe,
der verzen 7 t/m 12 in de tweede, de verzen 13 t/m 16 in de
derde en de verzen 17 t/m 22 in de vierde strofe. Opvallend

Opvallend is dat Gramann, in tegenstelling tot Luther, van de
psalmtekst geen christologische interpretatie maakte.' Om
gehoor te geven aan die lacune werd er omstreeks 15484 een

vijÍde strofe aan toegevoegd die in dit tekort moest voorzien.
In die strofe wordt de drie-enige God bezongen. 'In onze
bundel werd deze op zíchzelf niet slechte strofe weggelaten.'5
Ook in het huidige Liedboek - Zingen en bidden in huis en
kerk rs deze vijtde strofe niet opgenomen. Kenmerkend voor
dit lied uit de periode van de reformatie is het noemen van
'Sola Gratia'. In de vierde strofe vinden we dat terug in 'Die
Gottes gnad allaine bleibt stadt und vest in ewigkait':
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De melodie
De vorm van deze liedvorm is de zogenaamde Barvorm. Deze tweedelige vorm bestaat uit een Aufgesang
en een Abgesang. Het Aufgesang bestaat uit de regels I
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m 4, het Ab ge s an g vit de regels 5 t I m 12. Kenmerkend
een Aufgesang is dat de regels 1 en 3 dezelfde meIodieregei hebben, evenals de regels 2 en 4. Het Abgesang dienï een reminiscentie te hebben aan het Aufgesang. Deze zien we terug in de voorlaatste regel van het
lied, die bijna gelijk is aan de regels 1 en 3.
tI
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mige liedbewerkingen uitgaf met de titel Concentus Novi.
Deze verzameling omvat 39 liedzettingen: 27 driestemmige
Iiedzettingen en 12 psalmen en geestelijke liederen die viertot achtstemmig zijn getoonzet.De bijdrage van Kugelmann
is groot en telt 31 liedzettingen. In deze bundel staat bij de
tekst van Gramman de melodie vaÍ zíjn tijdgenoot Kugelmann.

qllar orll

De componist
fohann Kugelmann (1495-1542) was trompettist bij keizer
Maximiliaan I in Innsbruck. Evenals de dichter van dit lied,
]ohann Gramann, werd Kugelmann door hertog Albrecht
von PreuSen naar zíjn hof gehaald. Hij bekleedde daar dezelfde functie als bij keizer Maximiliaan I maar vond bij hertog Albrecht von Preu3en uitbreiding van zíjn werkzaamheden omdat hij tevens als kapelmeester werd aangesteld. 'Zijn
grootste betekenis is geweest dat hij veel liederen driestemmig bewerkte voor twee hoge stemmen voor de jongens van
de Lateinschule en één lagere stem voor de cantor.'6 Het is in
1540 dat Kugelmann in Augsburg deze drie- en meerstem-

bij dit lied genoteerd: 'melodie: fohann Kugelmann,
Iater gewijzigd'. De toevoeging dat deze melodie later
gewijzigd is, mag niet uniek heten. In de loop der tijd
zijn veel melodieën aan veranderingen onderhevig geweest. Kugelmanns melodie is een variant op het volksliedje'Weisz mir ein Bliimlein blaue' (zie aÍbeelding op
de volgende pagina), waarvan de dichter en componist
onbekend zijn.
Een vergelijking tussen deze twee melodieën levert een aantal verschillen op. Het metrum van het volksliedje is tweedelig, terwijl Kugelmann kiest voor een driedelige beweging.
Deze driedelige beweging wordt ook wel tempus perfectum
genoemd. Het betekent dat de samenhang van de noten driedelig is. Deze driedeling bestaat uit een begin, midden en
einde. Als symbool voor deze ritmische beweging verscheen
eerst de cirkel, een teken zonder begin en einde. De keuze

voor dit symbool is niet vreemd, omdat deze driedeling
werd geassocieerd met drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige
Geest, én met de oneindige volmaaktheid. In muzikaal opzicht heeft de keuze voor een twee- of driedelige beweging
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neerd, kunnen we nu als 'versterkend' ervaren.
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Zondagslied
In het kader van vijfhonderd
jaar reformatie biedt de Raad
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Het votkstiedje waarop Kugelmanns metodie een variant is.

grote gevolgen. Vanwege het tempus perÍectum, en daarmee
in het licht van de associatie, krijgt de melodie een 'grootse
hemelse cadans'.7 Willem Mudde (1909-1984) verwoordt het
verschil tussen de melodie van het volksliedje in de tweedelige beweging (tempus imperfectum) en Kugelmanns melodie in de driedelige beweging met een treffende beeldspraak:
'Uit blokken waarmee anderen reeds huizen hadden opgetrokken, bouwde hij nu een kasteel'.s
Gedurende het gehele lied is er in de driedeling de logische
beweging van een halve noot, gevolgd door een kwartnoot.
In de tweede regel van het Abgesang echter wordt de tekst
'u redden van de dood' gedragen door een beweging die tegenovergesteld is. De verklaring daarvoor is te vinden in de
Duitse tekst 'und hailt dein Schwachkeit gro3'. Het woord
'zwakheid' krijgt nadruk vanwege de ritmische verschuiving. Eigenlijk is dat wel een heerlijke doorbreking van het
constante ritme. Wat ooit vanuit'zwakheid'werd gecompo-
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luthers leesrooster kan
het niet doen zonder het zogenaamde zondagslied, ook
wel hoofdlied of 'lied van de
dag'genoemd. Op de twaalfde zondag na Trinitatise staat

dit lied als zondagslied genoteerd. Het zondagsiied resoneert op het evangelie, omdat het
daaraan voorafgaand klinkt. Het evangelie voor deze zondag is Marcus 7, 31-37.In deze perikoop klinkt het smeken
om een handoplegging bij iemand die doof is. Na de handoplegging werden ztjn oren geopend en raakt men buiten
zlchzelf van verwondering. Strofe 2 zingt:'zie :uiï naar Hem,
die u bevrijdt'. Na deze genezing kan alleen nog maar een
dankjubel klinken, en dat is precies wat dit zondagslied doet.
De eerste psalm van deze zondag (Psalm 70) en de gradualepsalm (Psalm 34: I tlm 3) spreken óók over verlossing en
dankbaarheid. De lezingen en liederen haken inéén.

Uiteraard is dit lied niet enkel en alleen voorbehouden aan
deze twaalfde zondag na Trinitatis. Het kan ook uitstekend
functioneren als lied na de viering van het avondmaal. De
vier strofen laten zich op deze bruisende melodie heerlijk
wegzingen. Want wie krijgt er nu genoeg van een 'grote hemelse cadans'...? .

1519.
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3Bij Luther komt de naam Jezus Christus

tettertijk voor in zijn bewerkingen van Psatm 46 en 67.
schrijft in het Compendium bij de 491 gezangen (Liedboek voor de kerken) dat deze vijfde strofe er at vóór 1548 was, Dr. Arie Eikelboom
schrijft in Hymnologíe l// dat deze strofe ín '1548 werd toegevoegd.

4Ad den Besten
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bij de 491 gezangen (Liedboek voor de kerken), pag. 175
Dr. Arie Eikelboom, 2011, pag. 110
lll,
'Hymno[ogie
THymnologíe lll, Dr. Arie Eiketboom, 2011, pag. 111
sVan kerkmuzíek bevlogen verzamelde artiketen, Wittem Mudde, Gooi & Sticht 1993, pag. 118
'De twaatfde zondag na Trinitatis valt dit jaar op 3 september.

