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

In 2015 kreeg ik van Gerrit Baas en Heleen Steenbergen een 
uitdagende vraag. Of ik een lied uit het Norsk Salmebok 
(Noors Liedboek) zou willen vertalen. Nu lees noch spreek 
ik Noors, dus ik was zeer verrast en zei dat ik dat natuurlijk 
niet zou kunnen. ‘Maar je krijgt er een werkvertaling bij’, was 
de reactie. De uitdaging ben ik aangegaan en het lied ‘Als 
mijn ogen weer zien’, ook wel het ‘Ogenlied’ genoemd, ont-
stond als hertaling van het lied ‘Når mitt øye trett av møye’. 
Hans Adolph Brorson schreef het als een communielied, dat 
gezongen kan worden bij het delen van Brood en Beker. In 
onze gemeente is het lied eenmaal gezongen en in de Lu-
therse Lebuïnuskapel in Hengelo meerdere malen.
Een paar maanden later werd ik opnieuw uitgedaagd om 
een hertaling te maken, een Pinksterlied in dit geval. Op 
Pinkstermorgen zullen wij het samen met de Stefanuscan-
torij zingen: ‘Zielskracht van Pinksteren’. Ik zie daar erg naar 
uit, want de melodie van Ludvig Matias Lindeman is erg 
mooi. En of de tekst mooi is? Ik ben in elk geval heel blij met 
het resultaat. Maar dat is niet mijn verdienste, dat is omdat 
het origineel zo vol warmte, liefde en Geestkracht is. 
‘Du som gar ut fra den levende Gud’ is geschreven door 
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783 – 1872). Van zijn 
hand is ook het mooie Paaslied ‘Zing nu de Heer, Hij zag ons 
aan’, lied 643. Muus Jacobse maakte de vertaling daarvan. 
Voor beiden, Grundtvig en Jacobse is het Woord van God 
een Levend Woord dat ons aanspreekt, in het bijzonder 
als het Woord tot klinken wordt gebracht in de liturgie, in 
Schriftlezing, gebed, bij de doopgeloften, rond het Avond-
maal, bij de zegen en zeker ook bij het zingen van liederen 
door de gemeente. “Tot òns: dáár klinkt de stem van de Goe-
de Herder, die ieder bij name roept, het woord dat ‘schept 
wat het noemt’. Daarin is de Opgestane in ons midden,” zo 

vat ds. G.F.W Herngreen de opvatting van Grundtvig over 
het Woord samen, in het Compendium bij de 491 gezangen 
uit het Liedboek voor de kerken. Mooi vind ik dat de ver-
taler, Muus Jacobse in zijn eigen liederen ook vaak onszelf 
betrekt in het verhaal dat hij verdicht. Zo gaan wij met Je-
zus in het schip (lied 917) en zijn wij bruiloftsgasten in Kana 
in Galilea (lied 525). Zo komen die liederen je dicht aan de 
huid, je wordt er helemaal, met huid en haar bij betrokken. 
En zo is Grundtvigs wijze van omgaan met Gods Woord: be-
trokken in alles. Niet afstandelijk, elitair of rationeel, maar 
warm, nabij en vol verbeelding. Vol van beelden zijn de lie-
deren van Grundtvig en dat maakt vertalen of hertalen een 
heel spannende opgave. Want doe je wel recht aan het ori-
gineel? Doe je recht aan wat de dichter zelf in zijn lied heeft 
willen leggen? 
Ik weet niet of me dat enigszins gelukt is. Ik weet wel dat ik 
gaandeweg het schrijven steeds meer onder de indruk raak-
te van de gloedvolle liefde en de pastorale warmte die uit 
dit lied spreekt. Het is een heel bemoedigende en opwek-
kende tekst, bestemd voor mensen die in nevel verdwaald 
zijn (nevel letterlijk als het omgekeerde van leven) en wier 
hart zo hard geworden is als steen. Het leven breekt door, er 
komt nieuwe bloei, als van een wijd open roos. 
Hoe mooi is het dat ons leven in Gods ogen een bloeiende 
bloem mag zijn. Dat wij geheeld mogen worden en dat de 
akker van ons bestaan gestreeld mag worden met het he-
mels geluid dat wij mogen léven, de nevel voorbij. En dat 
alles door de Zielskracht, die de Heilige Geest ons geven wil. 
Dat mogen wij vieren met hart en ziel met Pinksteren. 

ds. Johan Meijer
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	 2 Vuurtongen, spreek nu met helende taal 
 zoals gehoord in die dagen
 toen Jezus’ vrienden in nevel verdwaald
 het doorgaand pad niet meer zagen. 
 Sterk op hun voeten, gaan zij ons voor
 met lopend vuur deze wereld door. 

3 Streel aardse velden, o hemels geluid,
 maak groenende weiden wakker!
 Wek dan de slaper, jij loflied dat luidt:
 ‘graan is gezaaid in jouw akker!’
 En zelfs door harten, zo hard als steen
 breekt nu het leven als grondtoon heen.

4 Herboren mens, hier is jouw nieuwe hoop:
 Gods heerlijkheid staat te bloeien!
 Sprekend getuige van de Geestesdoop
 wijd open roos, die kon groeien, 
 als levensboom die geworteld is
 in Hem die leeft en jouw zielskracht is. 
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