
1 
 

 
Zondag 7 mei 2017 

 vierde zondag van Pasen: 

Jubilate! 

 
 

Gezongen schriftlezing: “De steppe zal bloeien”: 

lied 608 – bij Jesaja 35 

 

Brieflezing: Efeziërs 5,8b-20 

 

Acclamatie: “Altijd aanwezige” (t. Simone 

Huisman, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 

tweemaal: 1x cantorij, 1x allen 

 

Overweging  

(met daarin tweemaal een muzikaal intermezzo) 

 

Iemand vertelde over zijn geschiedenis met 

geloven. “Als kind was ik veel te beweeglijk voor 

de kerk,” zei hij. “Stil zitten was voor mij een 

ramp.  

Als tiener vond de kerk vooral saai. Al snel 

ontdook ik de diensten. Ik ging zogenaamd naar 

een avonddienst, haalde bij de ingang van de 

kerk een orde van dienst en ging sport kijken bij 

een vriend bij wie thuis een tv was. Aan mijn 

ouders vertelde ik dat het een mooie dienst was 

geweest. 

Ik ging jong in militaire dienst. Daardoor hoopte 

ik dat de belijdeniscatechisatie aan me voorbij 

zou gaan. Maar ik kwam er niet zo makkelijk 

vanaf. Mijn vader regelde privéles bij een 

bevriende predikant. Elke vrijdagavond moest ik 

erheen. Om thuis de vrede te bewaren, deed ik 

dat maar. En ik deed belijdenis.  

Later had ik er spijt van. Het was geen vrije 

keuze geweest. Bovendien had ik er geen idee 

van wat de consequenties waren. Behalve dat je 

kerkbelasting moest gaan betalen – zo noemden 

we de vrijwillige bijdrage. 

Geen goede start dus met geloof en de kerk. 

En toch, kennelijk is er iets blijven hangen van 

het geloofsmysterie. Hoe dat kwam, weet ik niet, 

maar vrij plotseling werd ik gegrepen door 

orgelmuziek. Het harmonium thuis waar mijn 

vader psalmen op speelde, vond ik 

verschrikkelijk, maar het monumentale orgel in 

de Grote Kerk begon ik soms mooi te vinden. Het 

hing af van de dienstdoende organist. In de 

Grote Kerk werd destijds Piet van Egmond 

aangesteld. Voor hem ging ik naar de kerk. De 

voorganger deed er niet toe. De muziek vond ik 

prachtig.” 

 

Wat doet muziek met ons? 

Ik vertelde een verhaal van Frits Harmsen. De 

muziek van het orgel deed iets met hem. De 

muziek van het orgel – daarin hoorde hij Gods 

stem. 

Ik denk dat verschillenden onder ons zo’n 

moment kunnen noemen. Ergens in je 

herinnering is het opgeslagen. Een moment 

waarop je gegrepen werd door muziek. 

Waarop je je ineens realiseerde: wat is het 

bijzonder, zoals hier in de kerk mensen zitten te 

zingen, zomaar, samen, allemaal tegelijk. Waar 

gebeurt dat verder ooit? 

Een moment waarop je door de orgelklanken 

wordt getroffen. Of door een improvisatie op de 

piano. 

Daarvoor kun je ook naar het Concertgebouw of 

naar TivoliVredenburg. In de kerk kun je echter 

iedere zondag terecht. En het is een stuk milder 

voor je portemonnee… 

 

We luisteren naar muziek… 

… 

 

In de brief aan de christenen in Efeze gaat het 

over muziek. 

De brief heeft één helder thema: jouw redding 

ligt in de verbondenheid met Christus. Geen 

makkelijke woorden. We zouden ze kunnen 

vertalen als: je leven wordt heel, wanneer je 

jouw weg gaat zoals Christus leefde. Je leven 

komt tot vervulling, wanneer je leeft zoals hij. 

Als de mens die hij was. Die afzag van zichzelf 

en omzag naar de ander. Die liefde leefde. Die 

niet bezig was met eigenwaarde of 

zelfprofilering, maar met de vraag: hoe ga ik de 

weg van God? Zó te leven, dat brengt je vrijheid. 

Want je hoeft je om veel uiterlijke en 

oppervlakkige dingen niet meer te bekommeren. 

Dat brengt ruimte. Dat brengt geluk. 

 

Hoe doe je dat: leven in verbondenheid met 

Christus? 

Daarbij helpt zingen, zegt de brief aan de 

christenen in Efeze. “Zing met elkaar psalmen, 

hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing 

en jubel met heel uw hart voor de Heer.” Zing 

jezelf vrij. 

Het lijkt wel een oefening. Zoals je aan sport 

kunt doen. Alle gezondheidsadviezen zeggen het: 

beweeg meer, dan zul je je gezonder voelen en 
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functioneert je lichaam beter. 

Zou het zo ook zijn met zingen? En met muziek? 

Elke zangdocent of muziekdocent zal het 

beamen. Wie zingt, moet veel in het lijf loslaten, 

anders komt er een verkrampt geluid of gaat je 

keel zeer doen. Wie muziek maakt of aandachtig 

naar muziek luistert, kan intussen niet over van 

alles en nog wat zitten piekeren. Je hoofd wordt 

leeg. Zingen is gezond. Muziek maakt vrij. 

 

“Zing psalmen, hymnen en liederen die de Geest 

u ingeeft,” schrijft Paulus. 

Zingen ‘wat de Geest je ingeeft’ – dat kan 

natuurlijk van alles zijn! Net wat in je hoofd 

opkomt. En misschien gaat het daar wel om. 

Zing! Zing wat er in je hoofd opkomt. Maakt niet 

uit wat. 

Geef muziek de kans iets met je te doen. Hoor 

de klanken. Laat ze binnenkomen. Muziek heeft 

de (soms wel eens hinderlijke) eigenschap zich 

niet tot ons hoofd te beperken. Muziek daalt af, 

naar je buik, naar je ingewanden. Daar waar je 

tranen worden losgemaakt. Naar de plek waar 

volgens de bijbel ons gevoel zit. En laat daar 

snaren trillen. 

 

Laten we luisteren naar muziek… 

… 

 

“Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.” 

“Halleluja! Loof God,” zingt een van de 

lievelingspsalmen van Rudi, psalm 150. Loof hem 

met hoorngeschal, met harp en lier, met dans en 

tamboerijn, met snaren en fluit. 

Want dan kan gebeuren wat Paulus schrijft: dat 

je gaat leven in het licht. Dat je je niet meer 

hoeft te verbergen. Omdat je je schaamt. Of 

omdat je niet tevreden bent over jezelf. Die 

duisternis kun je achter je laten. Je zingt jezelf er 

als het ware bovenuit. De muziek tilt je op. Laat 

jij je optillen…? 

Volgens Paulus is het als opstaan uit de dood: 

“Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en 

Christus zal over u stralen.” 

“Laat de Geest je vervullen en zing met elkaar 

psalmen, hymnen en liederen die de Geest u 

ingeeft.” Jij, dorre steppe, zult bloeien en lachen 

en juichen en leven. 

 

Lied: “Wij moeten Gode zingen”: lied 713 

1+3+5 allen, 2 vrouwen, 4 mannen 

 

 

 

 

 

 

 

 


