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overdenking

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Taal op de tong, zo heet het lied dat straks ten gehore wordt gebracht door ons 
zangduo van vandaag. Een lied van Jaap Zijlstra en Willem Vogel. Een klein lied zou 
je kunnen zeggen, de vier strofen zijn niet zo lang, een liedje zou je kunnen zeggen. 
Een groots lied, dat is het ook, want het gaat om een loflied op de lippen: ik prijs de 
dag voordat het avond is, ik zing de lof van uw verrijzenis, ik loof het vuur dat 
neerdaalt uit de hoogste. Een teer lied, dat is het ook. Er is een ik die zingt, net zoals 
dat in de Psalmen vaak het geval is: wij noemen dat het ‘ik van de psalmen’. Iemand 
zingt, iemand kermt, iemand looft, iemand klaagt, iemand verlangt. En in het ik van 
die iemand kun je misschien jezelf herkennen. Jouw gevoelens van hoop en vrees 
kunnen zich bij die ik voegen en zo ontstaat er een ons. 

De zanger van Taal op de tong, zet met korte, bondige zinnen een werkelijkheid neer,
de taal van het lied is scheppend en verwoordt waarin wij mensen kunnen leven en 
waar wij dan naar kunnen verlangen. Het gaat over een avond, over duisternis en 
nevel. Avond heeft in Bijbelse taal iets te maken met einde, of met donkerheid. Het 
bekende gebed van Luther: Want het is avond en de nacht zal komen, de avond van 
de dag, de avond van het leven. 

De grondtoon van het gevoel van de zanger is een palet van sombere kleuren, van 
nevel tot nacht. 

Nevel: een beeld van onhelder zien. Beneveld is een woord dat voorkomt uit mist en 
nevel. Beneveld, sommigen zeiden spottend dat de leerlingen van Jezus dat waren, 
toen zij in enthousiasme getuigden over Gods grote daden in de gave van de Geest. 
Maar zij waren het tegenovergestelde van beneveld, zij hadden de Geest 
ingedronken, de Geest die verheldert en verlicht. Maar leven in nevel, het zicht 
onhelder, ronddolen in mist, een vol hoofd vol verwarde gedachten, het is de 
grondkleur van veel mensenlevens. En die grondkleur kan op zovele wijzen ontstaan 
zijn. Onze geest, en die altijd in verbondenheid met ons lichaam, reageert op 
situaties die ons doen wankelen, reageert op ingrijpende gebeurtenissen, reageert 
op verliessituaties, reageert op dreigend ontslag, reageert op onmin en onvrede, 
reageert op onveiligheid. Geest en lichaam samen, want die vormen een eenheid, ze
kunnen van slag raken, en geraken in de grijstinten van nevel tot nacht. 

En zelfs zo dat je kunt denken dat het niet goed komt, dat het verkeerd afloopt met 
je, dat er een einde is aan het licht van de dag. En dat nogmaals op velerlei wijzen, in
vele gedaanten, door vele oorzaken. Misschien past jouw gevoel bij de grondtoon 
van de ik van het lied.



Die grondtoon van somberheid en rouw was er bij de leerlingen van Jezus, die bij zijn
hemelvaart aan hun oog onttrokken was, en daarbij wordt het beeld van een wolk 
gebruikt, een wolk die het zicht op hem benam, die het zicht van hen benam. In 
nevelen gehuld zou je kunnen zeggen. Het loflied op hun lippen verstomd en de taal 
van hun tong het voortdurende gebed, in de besloten binnenkamer van hun 
samenzijn. Voortdurend gebed en toch… het blijft donker, dat is de werkelijkheid die 
velen ervaren. En sommigen staken hun gebed. Maar de leerlingen volhardden, 
zonder meteen een antwoord te krijgen en wij volharden ook, zolang er liturgie is 
blijven wij bidden om ontferming en verlichting. 

In de liturgie volgen kyrie en gloria elkaar op. Soms misschien wel al te snel en 
misschien zelfs wel eens al te abrupt. In het lied van Jaap Zijlstra heeft het loflied een
heel bijzondere plek. Ik prijs de dag voordat het avond is. De dag, symbool van licht, 
van helderheid, van leven, de dag verdient een loflied: kijk goed om je heen wat wel 
goed is en mooi, die dingen die ons wel zin geven en vreugde, die ervaringen die wel
ons hart verwarmen en benoem ze en lijst ze in, zing er een loflied over. Voordat het 
avond is, met andere woorden: verzamel goede ervaringen, en onthoud ze, en laat 
ze in je omgaan. Iemand zei me een keer: vroeger reisden we veel, nu kan dat niet 
meer, maar ik blader heel vaak door de foto-albums en dan word ik warm van 
binnen. 

Het loflied om de dag wordt verdiept door het loflied om de verrijzenis, couplet 2, de 
Paasjubel om de Opstanding van de Heer wordt gaande gehouden op de lippen van 
de zanger. Terwijl gaandeweg de weken na Pasen de jubel steeds iets afzwakt, zelfs 
in de namen van de zondagen is dat zichtbaar. In het begin is het nog Jubilate, tegen
het einde is het Verhoor toch! Dus de herinnering aan de Opstanding, die morgen 
van verblijden raakt gaandeweg wat meer in nevelen gehuld. Houd de lofzang 
gaande om de Opstanding, die het grote verschil maakte tussen nacht en dag, dood 
en leven, duisternis en licht. Houd de lofzang gaande: dat is wat we in de afgelopen 
14 maanden steeds geprobeerd hebben, in allerlei alternatieve van het echte samen 
zingen als gemeente. Het ontroert me dat er elke week weer een duo bereid is te 
zingen, de lofzang gaandehoudend, tot we ooit weer echt samen het loflied op de 
lippen nemen, letterlijk. 

De coupletten 3 en 4 zijn heel rakend, teer en herkenbaar en maken het lied tot 
Pinksterlied. Gaat er een licht de duisternis te boven, een zon die nacht en nevel 
overwint – ik loof het vuur dat neerdaalt uit de hoogte en ook in mij een nieuwe dag 
begint. 

Nog sterker dan dat er voor mij een nieuwe dag begint: dat ook ín mij een nieuwe 
dag begint. En die nieuwe dag wordt veroorzaakt door een vuur uit de hoogte, de 
vuurtongen, de vuurvlämkes van Pinksteren. De Heilige Geest die neerstrijkt op de 
hoofden, zoals een ander lied van Jaap Zijlstra het zingt, ons slotlied straks, het vuur 
dat doordringt ín het hart. 

Dat ook ín mij een nieuwe dag begint. Dat van binnen er een vuur ontstoken wordt 
dat niet meer dooft, maar dat je helpt om nieuw zicht te krijgen. Dat je helpt om weer 
op de been te komen, dat van jou een Opstandingsmens maakt dat weer verder kan 
dóór nevel en nacht héén. Dat je het basisvertrouwen geeft dat je het waard bent om 
te leven en jou hartverwarmend een ervaring van liefde geeft. Liefde, vurige liefde 



van God, die vanaf den beginne en steeds weer de strijd aanging tegen nevel en 
nacht, tegen duisternis en dood. In de Opstanding van Jezus maakte God dat 
zichtbaar voor ons, met Pinksteren wil God dat door de kracht van de Geest dat 
ervaarbaar maken ín ons. En dat geeft nieuwe taal op de tong, een nieuw loflied op 
de lippen: van binnenuit. Dat wordt ons allen van Godswege zózeer gegund. 

Amen 


