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Schriftlezing: Psalm 145: 1-13

overdenking

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

Na deze overdenking horen wij het beroemde lied Hallelujah van Leonard
Cohen. Toen hij dit lied maakte in 1984 was het echt niet meteen die wereldhit
die het later zou worden. In 2009 zong Lisa Loïs een cover van dit lied en het
werd een zo grote hit dat het meteen in de top 40 op nummer 1 stond. Zo
herleefde dat oude Hallelujah van Cohen, dat al zo
vaak gecoverd was en zoveel tekstvarianten gekend heeft. 

Het origineel horen wij zo dadelijk en dat is op zijn minst verwonderlijk te noemen, dat ik 
daarvoor gekozen heb. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen jaren bruidsparen die het graag 
in hun trouwdienst gezongen wilden hebben ook wel eens gewezen op de inhoud van de 
tekst, die nou niet meteen zo gaat over huwelijkse trouw, want de verwarde Koning David 
die zijn gebroken Hallelujah componeert had zijn oog laten vallen op de bevallige 
Bathseba, die op het dak aan het baden was, en wier schoonheid hem zo overweldigde 
dat het hem bijna zijn troon kostte. 

En de verwijzing van Simson en Delila, het afgeknipte haar dat hem zijn kracht deed 
verliezen is nou ook niet meteen een hooggestemd Hallelujah… 

Dus waar ik het wel eens afgeraden heb om de tekst, kies ik het nu zelf warempel voor 
een zondagsdienst… Dat komt omdat ik een paar weken geleden opnieuw met dit lied in 
aanraking kwam. Het stond op een klein lijstje aanwijzingen van mijn oom, die op 8 juni 
overleed. Daar stond op: Go like Elijah van Chi Coltrane stond er op en dus ook Hallelujah
van Leonard Cohen, uitgevoerd door henzelf. En toen dat laatste lied werd gespeeld en ik 
de gehele tekst binnen liet komen wist ik het: He is een boodschap. Een waardevolle 
belangrijke boodschap voor iedereen die denkt dat een Hallelujah hooggestemd moet zijn,
op verhoogde toon God moet loven, zoals we hoorden in Psalm 145. Maar dat ontkend 
wel eens hoe menselijk wij zijn en hoe wij in ons bestaan de geheime akkoorden kennen 
van het concert van ons leven, waar niemand het program van kent. 

Want hooggestemd zijn wij lang niet altijd, er is niet altijd een Hallelujah op onze lippen. 
Integendeel:  we zijn soms en vaker dan ons lief is gebroken en koud van binnen, en dan 
lukt het niet om lof te zingen. En dan is er ook nog eens de omstandigheid – nu 
tegenwoordig en dat duurt nog wel even, waarschijnlijk – dat wij dat niet samen mógen en 
dat doet ook veel pijn, steeds meer, want steeds meer mensen missen het samen zingen 
in de kerk of in hun koor, dat je even echt uitbundig je stem mag verheffen in het loflied 
voor de Heer.

Maar niet alleen de zangers breekt soms de stem of de mogelijkheid om lof te zingen, ook 
de componist, de schrijver kan het soms niet meer. Zoals dus David, Koning David, de 
psalmendichter bij uitstek, die ons de meest hooggestemde Psalmen en Hallelujahs heeft 
nagelaten. Dé grote koning, die eerst herdersjongen was. Door God Zelf was gekozen en



aangewezen opdat hij vrucht zou dragen, veel vrucht, deze leider pur sang, die het zó 
goed deed, die succes had, die gewaardeerd werd, in aanzien stond bij velen, in binnen- 
en buitenland. Hij was mens, hij was mens pur sang. ‘Hij was ook maar en mens’, zo kun 
je het ook zeggen. En hij was kwetsbaar in zijn menselijkheid en ging ook wel eens in de 
fout en flink ook met Bathseba en dan blijft er van dat hoge Hallelujah weinig over dan een
koud en gebroken Hallelujah.

En daar gaat dat lied van Leonard Cohen over… en daar gaan mensenlevens over en dan
is het heel passend als je dat hoort, als je iemand gedenkt. Want het gaat over een mens 
in al zijn of haar menselijkheid. Niet alleen die hoge bergen, maar ook die diepe dalen. 

Op 15 juni, enkele dagen na de uitvaart van m’n oom vertaalde ik het lied en dat was zo 
simpel niet, want het lied is heel complex. En ik heb het gevoel dat ik er nog steeds niet 
helemaal grip op heb. Iemand heeft er een uitgebreide studie over gemaakt, een dik boek 
over geschreven. Het is een tekst die dus niet zo makkelijk uit te leggen is. Maar dit, dit is 
de vertaling geworden:

Ik hoorde dat er een verborgen akkoord was 
dat David speelde waarmee hij de Heer wilde behagen
Maar geef jij dan echt zoveel om muziek, of niet?
Maar zo gaat dat: de vierde, de vijfde, 
de kleine daling, de hoge stijging. 
De verwarde koning die een Hallelujah componeerde.

– Die vierde, die vijfde, die kleine daling, die hoge stijging zit verborgen in de melodie van 
Cohen. Het is heel kunstig.- 

Jouw vertrouwen was sterk, maar je had bewijs nodig.
Je zag haar badend op het dak.
Haar schoonheid in het maanlicht overweldigden jou.
Aan een keukenstoel bond ze je vast.
Jouw troon bracht zij ten val, jouw haar sneed ze af
en van jouw lippen eiste ze een Hallelujah op

 – Hier dus de beelden van Bathseba en Simson en Delila door elkaar heen verweven. -

Lieverd, ik heb dit eerder meegemaakt.
Ik ken deze kamer, ik liep over deze vloer.
Hier woonde ik alleen voordat ik je kende
Jouw vlag zag ik liggen over de Marmeren Boog (– die bevindt zich in Londen-).
Maar liefde is geen overwinningsmars.
Het is soms een koud en gebroken Hallelujah

– Die marmeren boog is dus een triomfboog.- 

Ooit was er een tijd
dat je me liet weten wat er allemaal gaande is
Maar nu, je laat je nooit meer echt aan me zien.. toch?
Maar onthoud: toen ik jou bewoog
was de Heilige Duif ook aan het bewegen
En elke adem die wij samen haalden was: Hallelujah



Je zegt dat ik de naam ijdel gebruikte.
Ik weet niet eens welke naam dat is.
Maar als ik het geweten had, werkelijk!, 
wat zou het dan voor jou betekent hebben?
Een lichtgloed ligt in ieder woord.
Het doet er niet toe wat je hebt gehoord,
het heilige of het gebroken Hallelujah.

Ik deed mijn best, het was niet veel
Voelen kon ik niet altijd, 
dus probeerde ik aan te raken.
De waarheid heb ik verteld.
Ik kwam níet om je voor de gek te houden.
En hoewel veel, alles misging,
zal ik staan voor de Heer van het Lied
Met niets anders op mijn tong dan Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah!

Indrukwekkend deze tekst, een boodschap.  Iemand die vertelt over z’n leven.  Eerlijk over
mislukkingen, over niet meer weten, over onverbonden raken.  De draadjes naar boven 
misschien wel verbroken, of niet meer voelbaar. Maar wat prachtig, menselijk en eerlijk als
je zo kunt spreken over je bestaan. Dat je die andere akkoorden, die geheime akkoorden, 
die dalingen in je leven, dat niet harmonieuze dat er ook is, die gebrokenheid, die kilheid, 
dat je daar eerlijk over mag zijn. En dat je in die eerlijkheid mag zeggen dat je staat voor 
de Heer van het Lied. Die al onze toonaarden, al onze melodieën, al onze woorden en al 
onze stiltes kent en ze liefheeft! Want dat is wat Hij doet: ons in onze totaliteit liefhebben. 
We denken misschien weleens dat God ons alleen liefheeft als het goed met ons gaat, als 
wij goed ons best doen, als we stralen, als we blinken, als we Hallelujah zingen.
God heeft ons ook lief als ons leven in een dal is en zelfs als we weleens in fout gaan. 
Want dat hoort bij het menszijn.En soms.. heb je die intuïtie dat er iets goeds gebeurt, iets 
moois, iets dat klopt. Dat denk je, en soms raakt je dat kwijt. Maar wat ik het meest 
ontroerend vond bij het kruipen in dit lied, het kruipen door dit lied heen, dat is deze zin: 
‘En onthoud,  toen ik jou bewoog, was de Heilige Duif ook aan het bewegen. Het is een 
verwijzing van de schrijver Leonard Cohen naar de Heilige Geest. Een verwijzing naar het 
weten en ervaren en het voelen dat Heilige Geest ons leven beweegt, in beweging zet. En 
dat als je daarin gelooft en daar goede en mooie herinneringen aan hebt, je je dat van je 
leven niet af hoeft te laten pakken.

Laten wij zijn wie wij zijn, onszelf in alles wat we zijn. Laat je Hallelujah hooggestemd zijn 
of als het niet kan: zing het gebroken of misschien koud. Maar zing het, zíng het! En sta 
voor de Heer van het Lied want dat is het: je doet je best….en dat weet je ook best.

Amen


