
 
 
 

Psalmen in ander licht 

 
 

cursus 2017 

 
 
 
 
 
 
 



Psalmen en moderne kunst 

 
Psalmen zijn vertrouwd en mooi, soms ook vreemd en hard.… 

Je komt erdoor tot zingen, je wordt er stil van of ze stuiten je tegen de borst.  
Om de psalmen toegankelijker te maken en beter te verstaan,  
zullen we telkens een psalm lezen, overwegen en uitdiepen. 
De keuze van de psalmen is gebaseerd op het mysterie van God en mens. 
Aan bod komen thema’s als verwondering om het leven,  
verbijstering om ziekte en lijden,  
conflicten en verzoening, vergeving en barmhartigheid,   
God die verborgen meegaat op je weg in het leven. 
 
Voorafgaand aan het lezen van de psalm  
kijken we naar een hedendaags kunstwerk.  
Het kunstwerk plaatst de psalm in eigentijds licht,  
er ontstaat een spanningsboog: bevestigend of juist tegendraads.  
 
De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en interactief.  
We sluiten elke bijeenkomst af  
met het luisteren naar een gezongen versie van de psalm  
en/of het lezen van de psalm uit Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij. 
 
 
Begeleiding: Ben Piepers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kunstwerk op voorzijde:  Harrie Verweijen, Ontmoeting 
 
 
 

 
 
 

 



Psalmen van de schepping 

 
een dag in abdij Koningsoord – dinsdag 18 april 2017 

 
 
“…Uw schepping ben ik in hart en nieren… 

  door U ben ik gekend,   in mij was niets voor U verborgen…” 

 
Psalm 139 is een geliefde tekst: 
je voelt Gods nabijheid, die jou vormt en omgeeft 
die jou kent zoals je bent met al het licht en duister dat in je is… 

 
Het is een mystieke tekst over één worden met God: 
gij peilt mijn hart en kent mij, gij zijt voor mij en achter mij. 
maar ook zoekend: peil nu mijn hart en ken mij,  
ik ben toch niet op een doodlopende weg? 

 
Om de reikwijdte en diepte  van psalm 139 te verstaan, 
lezen we ook psalm 33 en 104; twee scheppingspsalmen, 
die ons openen voor Gods presentie in heel de schepping. 
 
God als bron van leven - geestelijk leven - 
staat centraal in ons zoeken en mediteren op deze dag. 
 
Beeldende kunst en een stiltewandeling in de natuur 
zullen een impuls geven aan onze zoektocht… 

 
We zullen deelnemen aan middaggebed en vesper in de abdij 
en te gast zijn aan tafel in de refter van het gastenverblijf. 
 
 
Begeleiding: Ben Piepers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktische gegevens bij cursus: Psalmen in ander licht 
 
Wageningen: 
Dinsdagavond 19.30-22.00 uur 
17 en 31 januari, 14 en 28 februari;  14 en 28 maart 2017 
In Jozefschool,  Dolderstraat 58, Wageningen 
uitzondering:  28 februari zijn we in parochiezaal Bennekom, Heelsumseweg 3 
 
Bennekom: 
Dinsdagmorgen 9.30-12.00 uur  
17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart 2017 
Parochiezaal Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 3 
 
Kosten: € 30,00  voor zes avonden 
 
Aanmelding voor 20 december 2016 
bij: Nettie Oegema (Bennekom) n.oegema@hotmail.com 
bij: Inge Engels (Wageningen) inge-engels@live.nl 
a.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres en telefoonnummer. 
 
 
 
Praktische gegevens bij kloosterdag: Psalmen van de schepping 

Abdij Koningsoord (Arnhem/Oosterbeek) 
Adres: Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem 

Voor route naar Koningsoord zie: www.koningsoord.org 
 
Dinsdag 18 april 2017 10.15 – 17.30 uur  
(ontvangst om 10.00 uur, start programma 10.15 uur) 

lunchpakket meebrengen,  
er wordt gezorgd voor soep en diverse dranken. 
De kosten voor deze dag zijn: € 25,00 pp 

 
Begeleiding en informatie: Ben Piepers  benpiepers@gmail.com tel. 06-11250632 
 
 
Aanmelden voor 1 maart 2017 

De aanmelding voor de kloosterdag is apart van de cursus 

bij: Nettie Oegema (Bennekom) n.oegema@hotmail.com 
bij: Inge Engels (Wageningen) inge-engels@live.nl 
a.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres en telefoonnummer. 
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