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gemeente van onze Opgestane Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Vandaag vieren wij in dit huis ons eigen
songfestival. Duncan, geweldig gedaan
met je prachtige lied en je mooie
muzikaliteit. Gisteren in Israël, Tel Aviv,
dat songfestival dat velen zal heugen,
tóch een historisch moment, waar we
dan toch weer 45 jaar of meer op
moeten teren. 

Vandaag hier, heel anders. Geen competitie. We hoeven niet te stemmen welk lied 
het mooist is vandaag, dat lied dat tot eer en glorie is van onze God. Vanmorgen én 
vanavond, een zorgvuldige keuze aan psalmen en gezangen, hymnen voor de 
Eeuwige. Heel deze dag: een songfestival op de zondag Cantate, Zingt. 

Ooit schreef de bekende schrijver Jan Wolkers een ontroerend artikel over de Bijbel 
en wat de Bijbelse verhalen met hem gedaan hadden. Dat zou je niet verwachten 
van iemand die zich zo vaak negatief uitliet over zijn gereformeerde opvoeding en 
over de Kerk en over het geloof. Ik denk dat zijn naam ook niet in preken is 
genoemd. Zijn geloof verloor hij rond zijn achtste, toen zijn vader zei dat de kat, die 
doodgegaan was van de niesziekte niet in de hemel zou komen, omdat er geen 
hemel voor dieren zou zijn. De kleine Jan zwoer daarmee het geloof af, zonder dier 
geen vertier was zijn mening. Maar die Bijbelse verhalen, door zijn vader met zijn 
diepe stem van dag tot dag voorgelezen uit de Statenvertaling, die verhalen wekten 
verbeeldingskracht en Jan schrijft dat zijn schrijverschap en beeldend 
kunstenaarschap zonder enige twijfel gevoed is door die verbeeldingskracht van de 
Bijbel. Hij vertelt dat hij en zijn broers en zussen wel eens 'Lazarusje-kom-uit' 
speelden. Een van de kinderen was Lazarus, gehuld in lakens, en als hij dan uit het 
graf tevoorschijn kwam deden de andere kinderen een wasknijper op de neus. Onze 
Rooms-Katholieke buurkinderen begrepen dat niet, zegt Jan, want die waren niet 
vertrouwd gemaakt met de Bijbelse verhalen. Wel waren zíj veel gevoeliger 
opgevoed voor rituelen en het visuele, dat in die traditie veel rijker voor handen is. 



Ja, die fantastische verbeeldingskracht van de Schrift, ik herken dat helemaal. Bij 
ons was het onze moeder, die iedere dag drie hoofdstukken uit de Bijbel voorlas, na 
elke maaltijd één. Dat betekent dat zolang ik thuis gewoond heb, 19 jaar, ik zo'n 10 
keer de hele Bijbel heb horen voorlezen. Behalve dan het Hooglied, die mocht pas 
nadat ik, als jongste het huis uit was gegaan. 

Ik weet zeker dat ik dankzij deze gedegen opvoeding in de Schriften, maar vooral 
ook de verbeeldingskracht van de verhalen ik zo intens van die Schrift ben gaan 
houden, als kind al. En jazeker, sommige delen vond en vind ik ónbegrijpelijk, vooral 
die zeer gewelddadige passages. En al die gedetailleerde wetten, spijswetten, 
sociale wetten, ze werden nooit overgeslagen, evenmin als de geslachtsregisters. 
Saai? Nou nee, toch ook weer niet, er was altijd weer wat interessants. En in die 
geslachtsregisters kwamen namen voor, waar je dan weer varianten op kon 
verzinnen. 

Nog dieper dan die intense voorlezing van de Schriften is de muziek al van jongs af 
aan bij me binnengekomen. Jan Wolkers vergelijkt de baarmoeder met een heel fijn 
afgestelde Stradivarius-klankkast, de edelste onder de violen, en zegt: 'Die stem van 
mijn vader moet al prenataal bij me binnen zijn gekomen.' 

Voor mij moet dat zeker ook gebeurd zijn met muziek. Met mijn moeder zelf die vaak 
zong, psalmen vaak. En als heel jong kereltje in de box, als zij het strijken precies 
afstemde op de radiouitzendingen van De Wereld Zingt Gods Lof en EO's Muzikale 
Fruitmand. Het verhaal gaat dat het mannetje in de box er bij danste. Het is dus niet 
zo verwonderlijk dat hymnologie later mijn hoofdvak werd en dat mijn toekomstig 
promotieonderzoek gaat over kerkliederen. Van een dichter die de Schriften ook zo 
intens lief had, Tom Naastepad.

'Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u
opstaat.' De opdracht uit Deuteronomium waarin die
woorden staan die de kernbelijdenis van het joodse
geloof zijn geworden: Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe,
Adonai echád. 'Hoor Israël, de Eeuwige onze God, de
Eeuwige is Eén. Heb daarom de Eeuwige lief met hart
en ziel met met inzet van al uw krachten. Houd de
geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.' 

'Prent ze uw kinderen in'. De vader van Jan Wolkers
en met hem zovele ouders uit de Protestantse traditie
prentten de Bijbel en de Leer in bij hun kinderen even
als gebeurde op de School met den Bijbel en in de
Kerk. Voor de één werkte dat inprenten inspirerend, en
ging het leven, en werd het een Levend Woord, dat
voedt en draagt, dat sprankelt en het hart doet kloppen
en de ziel verheugt en de mond doet zingen. 



Maar vele anderen -en zo eerlijk is het ook- hebben het ervaren als indoctrinatie, als 
een druk en een dwang. Met weinig tot geen ruimte voor kritische vragen, nare en 
vervelende discussies over de invulling van de zondag. Een gedwongen kerkgang, 
tweemaal misschien wel, het kon leiden, en dat deed het bij velen, tot afkeer, vooral 
als je het verschil zag tussen de vroomheid op zondag en het al te menselijk 
handelen door de week. Het inprenten van Schrift en Traditie verkeerde dan in zijn 
tegendeel. 

Misschien, nee ik weet het wel zeker, is het ook de manier waarop het gebeurt. Als 
die vader van Wolkers stellig beweert dat er geen hemel is voor dieren, knapt er iets 
in het kind. Maar als die moeder, die even vaak de Schrift voorleest en zingt bij het 
stofzuigen en strijken, maar vooral heel eerlijk is dat het voor haar soms zo donker is 
en dat ze dan lezend en zingend troost zoekt en hoop put, krijg je een heel ander 
voorbeeld, een geloofwaardig en eerlijk voorbeeld. 

En dan is het ook nog de vorm waarin je het giet. David, de Psalmendichter zou zijn 
ogen uitkijken en zijn oren uithoren als hij een gemeente in het driedelig zwart 
gekleed, zijn Psalmen zou horen zingen op héle lánge noten, terwijl hijzelf al zingend
en dansend voor de ark van het verbond uitging, met – hoe zeg je dat netjes – niet al
te veel om het lijf. 

In de Synagoge wordt gedanst met Schriftrollen, en met name met Thorarollen, 
dansend en zingend, met heel veel vreugde, met het feest Vreugde der Wet als 
hoogtepunt. Vreugde, jazeker, vreugde en plezier om dat grote geschenk dat God 
heeft aangeboden: de Thora, zijn liefdesverklaring. Dat klinkt anders dan een zwaar 
aangezette voorlezing van de Tien Geboden, met een schuldbelijdenis diep door het 
stof. 

Ik moet zeggen dat ik onze docent Liturgiewetenschap nog elke dag dankbaar ben 
dat hij ons vele vormen van vieren uit heel verschillende tradities liet beleven, door er
gewoon naar toe te gaan en het te ondergaan. 

De synagogale dans met de
Schriftrollen, en het strooien van
snoepgoed door de synagoge
omdat er wat te vieren was. En je
dan veel dieper gaat beseffen dat
de Eeuwige die zijn volk dit grote
geschenk gegeven heeft niet één of
andere saaie strenge controleur is
die met mathematische precisie
nagaat of jij je wel aan al die
geboden en gebodjes hebt
gehouden omdat er anders ook
voor jou geen hemel is, maar dat
dat Hij een God vol passie en liefde
is, een God uit één stuk, en in die zin ook: EENvoudig. Die Eén is en enig en jou en 
jouw medemens het volle leven gunt, waar ook plezier aan te beleven is. Een leven 
dat je voluit Leven noemen mag. Waarin ruimte is voor gein ook, dat mooie woord 



dat afkomstig is uit het Hebreeuws 'Chein' dat genade betekent, maar dan ook weer 
in een levendige zin. De genade van God voor zijn geliefde schepping heeft een 
sprankelende, levendige inhoud. 

De liefde en de genade van God kunnen ons aan het zingen brengen. Ik overwoog 
nog het Kerstlied 'Dansen wil mijn hart en springen/ Heer voor U, juichen nu alle 
eng'len zingen./ Luister hun vervoerde koren,/ hel en luid, juublen t uit:/ Christus is 
geboren.' Maar ja, het is geen Kerst, en het lied is niet opgenomen in het nieuwe 
Liedboek, waarin we zoveel moois vonden voor vandaag, dit Songfestival voor de 
Eeuwige, Die wij daar ook van mogen laten genieten. Laat Hem je sprankelende lied 
maar horen en dans er in je hart maar bij. Ja, van mijn part ook in het echt.

Maar een dansend en springend hart en een jubelende stemming was er niet toen 
Jezus zijn leerlingen uitlegde dat hun wegen zouden scheiden, hun aardse wegen, 
omdat Jezus terug zou keren naar een andere dimensie: het hemels licht. Dat is hoe 
je het ook wendt of keert een dramatische gewaarwording. O zeker, voor diegene die
náár het Licht gaat, en die het Eeuwigheidsleven in mag gaan, is dat heel fijn en 
mooi en je gunt het diegene ook zo, die geliefde, zeker als die zo zwaar geleden 
heeft. 

Maar voor de achterblijvers, de voortbestaanden... 

Achterblijvers en voortbestaanden, dat zijn straks de leerlingen van Jezus. Ze krijgen
een opdracht mee, een nieuw gebod. 'Heb elkaar lief. Zoals ik jullie liefgehad heb, zo
moeten jullie elkaar liefhebben.' 

Dat klinkt nog al gebiedend, en directief en moeten, en van moeten houden we 
eigenlijk niet zo. Maar het is ook de vraag of deze woorden wel zó gebiedend, 
directief en moetend bedoeld zijn. 

Jezus en zijn leerlingen, die zo leefden met de Thora, waarmee ook zíj gedanst 
zullen hebben, Jezus en zijn leerlingen die ook de vreugde en de gein van het leven 
gedeeld hebben, in een sprankelende en dynamische omgang, Jezus en zijn 
leerlingen die het léven geproefd en gedeeld hebben. 'Heb elkaar lief' komt recht uit 
Jezus' hart, zoals de Thora recht uit Gods hart komt. Heb elkaar lief, met kloppend 
hart, met zingende mond, en blijf dansen met elkaar. En straal het uit dat die liefde 
iets prachtigs kan zijn.'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn.'

Hoe breng je die Aloude traditie van Thora en Evangelie geloofwaardig over op 
kinderen en volwassenen? Hoe draag je die Aloude traditie van dat 'Sjema Israël' en 
dat 'Heb elkaar lief' geloofwaardig over? Door er sprankelend uit te leven, door liefde 
voelbaar te laten zijn en in dat alles Gods liefde voor ons. De Eeuwige, geprezen zij 
zijn, zij haar grote Naam.

Amen



zegen 
uit: 'Het mysterie van vriendschap', Anam Cara van John O'Donohue

bewerking: ds. Johan Meijer

Dat je gezegend mag zijn met goede vrienden.

Dat je mag leren een goede vriend voor jezelf te zijn.

Dat je mag kunnen reizen naar die plaats in je ziel waar 
veel liefde, 
warmte, 
gevoel
en vergeving is.

Dat je dit mag veranderen.

Dat je dat wat 
negatief, afstandelijk en kil in je is 
mag veranderen in wat 
positief, nabij en warm is.

Dat je mag worden gebracht tot de 
ware hartstocht, 
verwantschap 
en verbondenheid 
van je saamhorigheid.

Dat je goed mag zijn voor hen 
en dat je aanwezig voor hen mag zijn.

Dat zij je alle zegeningen en uitdagingen, 
elke waarheid en elk licht 
mogen schenken die je voor je reis echt nodig hebt.

Dat je nooit alleen hoeft te zijn.

Dat je altijd verblijven mag in het zachte nest 
van verbondenheid met je God,
Die je zegent met Liefde.

Amen


