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lieve mensen van God,

'Ik ben voor...' 

Dat jaarthema werd een jaar geleden gekozen, we konden er vele kanten mee op. 

Alleen al die uitspraak zelf: 'Ik ben voor...'

Wie achter in het huis roept: waar ben je? En het antwoord is: 'Ik ben vóór', weet 
waar  dat is. 

Of wie denkt en hoopt op nummer 1 te staan, en Noord Macedonië staat een hele tijd
voor. Dat was gisteren bij het Songfestival, maar Duncan Laurence, en dus 
Nederland, en dus uiteraard wij, kwam uiteindelijk voor te staan. 

Het voorzetsel voor... verschillende uitleggingen, dat maakt een jaarthema spannend.

Waar ben jij voor? 

Voor een Europagerichte partij, of juist voor een anti-Europa-partij? Dat mag je dan 
donderdag laten weten. Ben je voor democratie, dan laat je dat weten met je stem.



'Ik ben voor zingen', schreef ik de vespercommissie. Dat moge duidelijk zijn. Ik hou 
van zingen en ik vind het niet alleen fijn en mooi, maar ook belangrijk als er 
gezongen wordt. Ik ben voor zingen en dat komt dan ook tot uitdrukking in onze 
vieringen. Ik ben voor zingen en het liefst, zo mogelijk, van een compleet lied, want 
zo is zo'n lied bedoeld, als een compleet gedicht. 

Ik ben voor zingen, omdat ik er zelf van houd, maar meer nog: omdat het een unieke 
manier is om je te kunnen uiten. De menselijke stem is een uniek instrument, het 
hoogste van de schepping zei Calvijn. Hij was vóór de menselijke stem, en eigenlijk 
tegen door mensen gemaakte instrumenten, ook tegen het orgel. Want die 
instrumenten waren door mensen gemaakt, maar de stem door God geschapen, het 
hoogst in de schepping, gemaakt om Gods lof te zingen.

Een beetje zoals Psalm 146 het zingt: 'Ziel gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw
God.'

Wat betekent dat 'voor' in die zin? Zing je voor God, als was Hij een Koning op een 
Troon en jij zingt alleen of in koor op de Koningsdag voor de Koning? Is 'zingen voor 
de Heer uw God' een soort aubade?

Wanneer Openbaring 19 getuigt van een geweldige stem als van een grote menigte 
die 'Halleluja' zegt, zingt... is dat dan een loflied voor God? Ja, maar meer dan dat. 

Het is een strijdlied dat zingend vertelt dat het goed is om vóór God te zijn en tegen 
de krachten en machten die God willen bestrijden. 

'De grote hoer', ja een heftige term, we struikelen er over, maar het staat er echt. De 
grote hoer die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort. Heftige taal, 
waardoor ook dit gedeelte van Openbaring, net als vele andere uit datzelfde boek 
toch wel heel moeilijk en zwaar overkomen. 

Dit heftige beeld staat gelijk aan de draak en de slang, en dus aan alle krachten en 
machten die verleidelijk zijn en proberen je bij God vandaan te houden. 

'Neem maar een hap van die appel, dat kan echt geen kwaad...' 
'Verzwijg de waarheid maar, dat geeft niet zo veel.'
'Houd je mond maar dicht, dan overkomt je niks.' 
'Kijk de kat maar uit de boom, want wie zich boven het maaiveld uitsteekt...'

Verleidelijk, korte termijnbevrediging, maar ook kop in het zand... Dat wordt ontucht 
genoemd, een heftig beeld, zo zwart-wit zijn Bijbelschrijvers soms. Zijn ze vaak. 

De tegenbeelden van het goede, soms heet het Babylon, dan weer Ninevé, dan weer
slang, dan weer duivel, dan weer Sodom en Gomorra, dan weer Antichrist. 

De tégenbeelden van de Goede God, die liefde wil, gerechtigheid, waarheid, 
transparantie en betrouwbaarheid.

En wat zijn dan de vóór-beelden van God? 



Zij die, met vallen en opstaan, niet de makkelijkste weg kozen, niet de verleiding tot 
een makkelijke weg kozen, maar wel zij die trouw waren en zijn en volhard hebben 
en volharden. Zij die met alle tegenstand die er is, vóórstanders waren en zijn van de
waarde van de Eeuwige en van zijn Zoon Jezus Christus.

Zij zingen voor God, jong en oud, zij loven Hem.

Zij zingen vóór God, met luide stem. Zo propageren zij al zingend de waarden van de
Goede en Trouwe God. Zij zingen zijn goede eigenschappen met open monden, in 
een groot hemels koor. Zij zingen een nieuw lied voor God de Heer, vóór God de 
Heer.

En daarmee tégen al wat met de Geest van God strijdig is. In het lied vóór God klinkt 
meteen het protest tegen al wat tegen God is. 

En als dan onze ziel geboren is tot zingen voor de Heer onze God, is het aan die, 
onze ziel om te bepalen waar zij vóór is. 

En dus keert aan het einde van dit jaarthema de vraag naar ons terug: Waar ben jij 
eigenlijk voor, en wat brengt jouw zingende mond voort als het die opgeroepen wordt
om de zingen voor de Heer je God?


