
H O O F D A R T I K E L

Hebt u ooit Jezus aangesproken als 'mein Lorbeer' (mijn 
laurier) of als 'süsser Hyacinth' (zoete hyacinth)? Heb je 
Hem ooit: 'mein Herzcarfunkelstein' (mijn hartsalmandijn) 
genoemd? Almandijn is een mooi bloedrood mineraal. Heb 
je Jezus ooit toegezongen als een mineraal of een plant of 
een bloem? Vast en zeker heb je wel eens gezongen: 'Gij 
schittert als een edelsteen', een regel uit het bekende Kerst-
lied 'Hoe helder staat de morgenster', (lied 518). Een tijdje 
geleden kreeg ik bij een huisbezoek een Kerstlied te horen. 
Degene die het me liet horen, vertelde dat hij bij het eerste 
horen op Radio 4 'meteen verkocht' was en dat kan ik me 
heel goed voorstellen, want dat overkwam mij ook. Enkele 
dagen later had ik de CD waar dit lied op staat in huis: 'Wie 
schön leuchtet der Morgenster', uitgevoerd door Lautten 
Compagney onder leiding van Wolfgang Katschner. Twee-
entwintig prachtige en deels ook bekende kerstliederen uit 
de 17e eeuw staan er op. 
Het laatste lied, dat mij dus nogal raakt, was mij tot voor 
kort totaal onbekend. Het heet 'Nun ich singe, Gott, ich 
knie' en het is van Johann Theile (1646-1724). Het duurt 
achtenhalve minuut, best lang dus en het geeft je de tijd om 
in een kalme cadans meegevoerd te worden langs prachti-
ge, tere beelden waarmee het pasgeboren Kerstkind wordt 
toegezongen. Het lied doet me denken aan het Hooglied, 
in dit geval niet voor een liefdespartner, maar voor de 'al-
lerliebsten Jesulein.' Voor het kindje Jezus wordt een wiege-
lied gezongen, waarmee de zanger het in slaap wil zingen. 

Zo begint het ook: 'Schlaf du Wunderwunderkind', 'slaap, Jij 
prachtig Wonderkind'. 
Waarom moet het kind in slaap gezongen worden? Was het 
onrustig en kon het de slaap niet vatten? Was het misschien 
een huilbaby? Wat weten we eigenlijk weinig over Jezus als 
kind en jongvolwassene! Maar daar gaat het volgens mij 
niet over. De zanger van het wiegelied weet van dit kind 
dat het Gods Zoon is en Zoon van de 'Jungfrau', Maria. En hij 
weet ook dat dit Kind de 'Erdenheiland' is: de Redder van de 
wereld. Het wiegelied is een eerbiedig eerbetoon aan Hem, 
die in slaap gezongen wordt, als wilde de zanger zeggen: 
Wat staat Jou nog te wachten, lief kind van God! Er wacht 
Jou een boze en ingewikkelde wereld, die het nu al op Jou 
voorzien heeft (achterdochtige, boosaardige Herodes bij-
voorbeeld). Maar nu, slaap nu maar veilig in de 'Wiegen-
thron' van mijn lied.  
Wie de Matthäuspassion van Bach kent, kent ook het in-
drukwekkende slotkoraal: 'Wir setzen uns mit Tränen nie-
der und rufen dir in Grabe zu: Ruhe sanfte, sanfte ruh'. Hier 
wordt de gestorven Christus in het graf toegezongen: 'Rust 
zacht, zachte rust'. 
De zanger van 'Nun ich singe, Gott, ich knie' verbindt de 
'Wiegenthron' in het eerste deel van zijn lied met de 'Gna-
denthron' (genadetroon) in het slot. Diezelfde verbinding 
zien we in een ander bekend Kerstlied: 'Zijn wieg was een 
kribbe, zijn troon was een kruis'. Zo wordt heel het bestaan 
van de Heer al in beeld gebracht bij zijn geboorte en dat 

maakt dat het wiegelied niet een zacht, liefelijk, kalm kab-
belend slaapliedje is, maar een innig gezang van betrok-
kenheid op heel de Weg die Jezus zal gaan. 
Als het over Kerst gaat, klinken er vooral vanuit de Kerk veel 
kritische en soms al te zurige (preek)stemmen die vinden 
dat Kerst veel te zoetig en vooral veel te commercieel is 
geworden en dat er veel te veel nadruk is op de gezellig-
heid en de sfeer en op het vele eten en drinken en de fees-
telijke kleding en romantische kerstliedjes die zo mierzoet 
zijn. En dan de vraag: Maar waar gaat het wèrkelijk om met 
Kerst?! Welke Boodschap is nou de èchte Kerstboodschap 
en hoe vier je nou Kerst op de goede manier?! Ik denk dat 
het precieze 'Kerstrecept' daarvoor niet te geven is. En ik 
denk ook dat er niets mis is met gezelligheid, fijne sfeer en 
een harmonieus kerstdiner. Mits natuurlijk die gezelligheid, 
die sfeer en die harmonie ècht is en niet een opgeprikte 
verplichting of een schone schijn.   
Toen ik het Wiegelied 'Nun ich singe' voor het eerst hoorde, 
was ik 'verkocht', ik zei het al. Werd ik meegesleept door 
de muzikale schoonheid van het lied? Ja, zeker, want het is 
werkelijk wonderschoon en zeer knap gecomponeerd. Ver-
viel ik daarbij in een 'verkeerd' sentiment, waarmee dit lied 
mijzelf in slaap suste? Ook dat misschien, ja. Want je kunt er 
namelijk heerlijk bij weg dromen.  
Maar bij nadere bestudering werd ik klaarwakker. De innig-
heid van het lied is niet een zoetig zwijmelen bij de roze 
wolk van het kribje, maar een welgemeende liefdesverkla-

ring aan Degene die in een voederbak gelegd werd, om-
dat voor Hem geen plaats was in herberg of huis. Niks roze 
wolk rond zijn geboorte, maar eerder 's werelds duist're 
wolken die het mensenbestaan overschaduwden en dat 
nog altijd doen. 
En dan klinkt dus dat wiegelied, waaraan voorafgaat dat de 
zanger ervan knielt ('nun ich singe, Gott, ich knie'). Johann 
Theile die dit lied gemaakt heeft, moet de tekst van een be-
kend Kerstlied van Paul Gerhardt gekend hebben: 'Ik kniel 
aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven. Ik kom tot U en 
breng U Heer, wat Gij mij hebt gegeven' (gezang 141 uit het 
Liedboek voor de Kerken 1973). Johann Theile stond in de-
zelfde traditie van het Luthers Piëtisme als Paul Gerhardt, 
net als later ook Johann Sebastian Bach. Piëtisme combi-
neert de nadruk op de Bijbelse Boodschap met een sterk 
innerlijk geloofsleven en een bijbehorende levenswandel. 
Allerminst zoetig dus, maar wel heel innig.
En dan kun je, als in het mooiste liefdeslied, met de aller-
mooiste lyriek van woorden en beelden Diegene eren die je 
liefhebt om alle liefde die Hij je heeft gegeven. En dan kun 
je zingen: 'Slaap mijn kleine Ziel, ik zal voor Jou meebren-
gen tulpen, anjers, amaranth, duizendschoontjes, veldvio-
len, slaap Jij waarlijk Mensenkind!

ds. Johan Meijer 
(Het lied is te beluisteren op YouTube.  Als je intikt: 'nun ich 
singe', zul je het vinden.)

Nun ich singe, 
     Gott, ich knie   
een innig wiegelied voor waarlijk Mensenkind
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