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Eredienst wordt spannend sls Christus' bloed op de gemeente drupt

EERLIIK EN DIENSTBAAR

D

De presentatie van de bundel
WeetHank, gisteren in Amers-
foort, kan aanleidingvoor een

kerkenraad zijn om opnieuw
over de inrichting van de ere-

dienst na te denken. Dat hóéft
echter niet. De verschifning
van welke bundel ook is
slechts dienstbaar als er een

besluitviel om in de eredieust
meer Íe zingen dan de Psal-

men. Niet de verschijning van
een bundel moet dit'force-
ren'.

e voorbije maanden heb
ik meer dan ooit op ge-

meenteavonden mogen

zingen, concreet: over de vraag
hoeveel ruimte er is om naast de

psalmen ook bijbelliederen of
gezangen te zingen. In je ant-
woord moet.ie de vraagsteller dan
vooral bevestigen in zijn me-
ning...
Het gaat in de ontmoeting van

God en de gemeente echter aller-
eerst om de bediening van de ver-
zoening, om het bloed van Chris-
tus dat op de gemeente drupt én...
dat ik in ongeloofonrein kan ach-
ten. Ddiír ligt de spanning van
elke kerkdienst. Het gaat ora de
innerlijke vreugde vanwege Zijn
wet en het Hem eren - en in die
lieftie doen hart en verstand beide
mee. Het is meer dan teleurstel-
lend als hier niet het accent op
bliift vallen, als ambtsdrag ers zo-
wel een leven in de weze des Hee-
ren als de gave van het onder-
scheid missen om de wacht te
betrekken bij een predikingwaar-
in de Schriften echt opengaan,

t'tfAl(EN

Laat elke ambtsdrager zich bij de
verschijningvan een nieuw Lied-
boek of de bundel Weerklank afvra-
gen hoe zijn positiekeuze zich
verhoudt tot de opdracht die hij
yan Christus ontving om 'te wa-
ken over de zielen van de gemeen-
te' (Hebr. t3:r7).Dat. is geen vrij-
blijvende opdracht maar een taak
waarvoor eens rekenschap afge-
legd moetworderi. Ofis ditniet
concreet genoeg? Naar mijn besef
is dit heel concreet.

We leven momenteel in zo16.
Voor hervormd-gereformeerden
betekent dit- anders dan in 1967

ofr995 - de opdracht om de
psalmen niet kwijt te raken. Is
mijn waarneming terecht dat dit

gevaar reëel is bij het opschuiven
van de generaties, dat dit gevaar

reëel is als een gemeente besloot
ruimte te geven aan vrije liede-
ren? Terecht zegt ds. A.L. van
Zwet elders in dit nummer (pag.

rr) in het kader van onze roeping
dat er nu nog ouderen en jonge-
ren in de kerkenraden zitten die
in de gereformeerde traditie wor-
telen.

OP TEXEL

Vorige maand kerke ik een zon-
dag in een protestantse gemeente

op Texel, een prachtig oud kerk-
gebouw dat op zichzelf al een
boodschap verkondigt. De orde
van dienstvertelde me dat alleen
het intochtslied een psalm was; ín

de dienst zongen we uit het Lied-

boek-zor3. Met pijn in het hart
constateerde ik dat mijn vrouw de
jongste aanwezige was, dat er
geen kinderwagens naar de kerk
gereden werden maar er wel vier
rollators in het portaal gepar-
keerd stonden.
Met een vriendelijke dame sprak

PJ. Vergunst is

haofdredocteur
uan DeWaarheids-

uriend.

LITURGIE

spreken over de eredienst. Dat is
eenvreugdevolle taak, datis een
thema dat er werkelijk toe doet.
Het raakt aan de omgang tussen
God en Zijn gemeente. Waar sleur

- ofzelfs verveling - insluipt in de

wekelijkse gang naar Gods huis,
missen we de zegen van de zon-
dag, verdwijnt hetwonder dat
Mozes moest opschrijven: 'Dan
zal Ik u daar ontmoeten en vafl
boven hetverzoendeksel {...), za)

Ik met u spreken over alies wat Ik
u voor de Israëlieten gebieden
zal.'
Deze woorden en veel andere ge-

deelten uit het boek Exodus - ze

lenen zich er uitstekend voor om
de gemeente vandaag bij de es-

sentie van de kerkdienst te bepa-
len" Het geldt voor de briefaan de

Hebreeën ofandere passages uit
het Nieuwe Testament evenzeer.

WAT ZII{GEN IYE?

Opvallend is uu dat na een Iezing
over de eredienst na de pauze alle
(ja, :ílle) wagen gaan over wat we
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ik na de dienst. Zewas 8r jaar,

had tierr jaar als ouderling ge-

diend en de Iiefde voor de kerk en

voor de Bijbel doortrok haar ge-
heel, 'Meneer' , zei ze,'we hebben
echt ailes geprobeerd, hebben
jeugddiensten en themadiensten
gehouden, er kon van alles, maar
de jeugd wil niet meer komen.'
Wat denk je dan? En. wat zeg je

dan?

OEïNSP!REERD

Zelfdacht ik - toen en later - aan
onze roeping om jongeren en ou-
deren in de eredienst op zondag
én in de liturgie in het gewone
ieven betrouwbare en verstaan-
bare woorden aan te reiken om
tot God te naderen. Geen geheim-
taal, ook geen populaire insteek,
wel woorden waarmee je leven
kunt, waarmee je sterven kunt. En
dat laatste geeft aan dat ons the-
ma geen vrijblijvendheid in zich
draagt.
Wie wordt bij de begrafenis van
een kind van God immers niet
geraakt door het lied dat de ge-

'Dan zal lk u daar ontmoeten en vaít

bouen het uerzoendeksel zal lk met u

spreken.'

meente op de lippen neemt? Dan
beseffe dat de Psalrnen door de
Heilige Geest geïnspireerd zijn.
Dan besefje dat er woorden zijn

die de eeuwen overbrugd hebben,
zoals:
Mijn ziel, hoe treurt ge dus uerslagen?

Wat zijt g' onrustig in uw lot?

Berust in's HEEREN welbehagen,

Hij doet welhaast uw heilzon dagen;

uw hoop herleev', naar Zijn gebod;

mijn Redder is mijn God.

Waar de Psalmen geïnspireerd
zijn door de Geest, geldt dit niet
de berijming eryan. Laten we
daarin eerlijk zijn naar het verle-
den én naar initiatieven die van-
daag ontstaan (zie pag. 16). On-
langs constateerde ds. C.G.
Vreugdenhil (Gereformeerde Ge-
meenten) dat de berilming van
zijn collega C.I. Meeuse gerefor-
meerder is dan'r773' , waarbij hij
tegelijl< aangaf dat'wat eenmaal
ingeburgerd is niet zomaar veran-
derd kan worden, zonder dat er
een golfvan kritiek op komt.' Het
stelt degenen die de Psalmen lief-
hebben yoor de vraag ofwe eer-
lijk, moedig en daarmee dienst-
baar leiding geven.

§sc!AtË h§Ës{A

We besluiten ten aanzien van de

ereclienst niet op basis van allerlei
stemmen, maar we laten ons er
wel door voeden. Twee maanden
geleden nam kand. ?.I(. van de

I(amp het beroep naar de vrifge-
maakt-gereformeerde keri< van
Grijpskerk aan. Op de website
van de GKv-gaíhij onderstaand
profiel van zichzelfi'Ik houd van
voetballen, muziek maken, plaat-
jes draaien, gezelligheid en het
drinken van een biertje. Ik vind
het mooi wanneer een kerk open-
staat voor Iiturgische veranderin-
gen, participatie van iongeren,
diaconaat buiten de kerkmuren,
gesprekken met andere kerken en
oog heeft voor mensen die binnen
of buiten de kerk weinig of niets
mer geloof hebben.' Laten we be-
seffen dat met dank aan de soci-
ale media uitingen als deze meer
jonge mensen bereiken kunnen
dan evenrvichtig gef?rrm uieerde
brochures van de Gereforrneerde
Bond, Meer dan de jonge ds. Van
de I(amp verdient daarom de er-
varen ds. Vreugdenhil ons oor.

Een ardere (waardevolle) stem is
die van ds. I(. Hage uit llreukelen,
die zich twee maanden geleden in
een vraaggesprek uitliet r:ver de

krimp van de kerk en de seculari-
satie die'in ons allemaal zit'. Om
die laatste reden zei hij cnder
meer dit: 'In de Psalmen klinkr
niet voor niets heel vaak de roep
om Gods aanrvezigheid. 'O God,
kom mij re hulp, r,erberg U niet
voor mij.' (...) Het raooie is dat de

Psalmen helpen om alle lagen van
het leven te benoemen.'

De kerk is geen stilstaand water,
gelukkig niet. Via haar leden on-
dergaat ze volop invloeden van de

cultuur. 0m in een wirwar ran
stemmen de kern van het Evange-
lie en de bediening van de verzoe-
ning niet kwijt te raken, is bezin-
ning op de prediking (graag
eerst) én op de liturg.ie blijvend
nodig. Laten we daarbij uit het
trroord ieren waarom het in de

eredienst gaat én bedenl<en rvaar-
om we als leerlingen van Calvijn
in de samenl<ornsr va n de ge-
meente datzelfde Woord op de
Iippen namen. Het is uiet om het
even naar wie we in onze open
samenleving luisteren.
En als we rveten waarom de ge-

loof§beleving van de psalmen
voor ons onopgeefbaar is, als we
weten dat we in de eredienst voor
een berijming (!) van helWoord
kiezen - clat kan ook met Zacha-
rias' Iofzang ofandere gedeelten
uit iret Nieuwe Testament -, dan
bidden we om wijsheid voor de

kerkenraden om in de concrete en
soms kwetsbare situatie vandaag
te komen rotyeranhvoord beleicl.
Daarbij geeft de geschiedenis en

de context v.rn een gemeente nief
de doorslag, maar speelt ze wel
mee.

HEILIO

Tot slot, de eredienst is te heilig
om te worden tot een bron van
spanning, zelfs van polarisafie.
AIs ik niet wil dienen, trek de

Heilige Geest zich terug.
P.J. VERSU§§T



Bundel'Weerklank' uraagt om bezinning en niet om discussie

VOOR HART EN HUIS

De nieuwe bundel Weerklonk geeft stoftot zin-
gen. Dat allereerst. Daarna ook stoftot naden-
ken. Een bundetr om je hart aan op te halen, Ik
zie de verschiining van tr4/eerklanlr vooral als
een sterke poging om ons (weer) aan het zin-
gen te krijgen. Was dat dan nodig?

de briefaan Pergamus, Lied roo
over de nieuwe hemel en de nieu-
we aarde, Lied zgr als gebed in
het naderen tot God, en Lied 334
rond tret heilig avondmaal.
Mooi zijn ook de berijrningen van
het Sjema (Lied g) en de lofzang
van Hanna (Lied S). De catechis-
musliederen van dr. I{. van 't Veld
kregen gelukkig een plek in de

bundel. De taalvan hethartklinkt
in heel i,eel geloofsliederen door.
Met eeu mooie verzameling kin-
derliederen sluit de bundel af.
Zulke liederen verheugen het hart
dat bij het Woord van God leeft.

HTL&Ë& VAru ïAAt
Yeel liederen zijn gekozen uit be-
staande bundeis en tradities; ou-
deren zullen er aan rnoeten wen-
nen datvertrouwde klassieke lie-
deren hertaald zijn opgenomen.
De ene keer is dat winst, de an-
dere keer verlies. Er is maar wei-
niginWeerklank dat je uit je hoofd

christelijke kring een grote zeg-
gingskracht blijken te hebben.
Mij viel yooral hetveeli,uldig ge-

bruik van de lichtsyrnboliek op. In
een dooplied over Romeinen 6

(I-ied 6z) zingen we dat ons leven

'aan het licht is gebracht', terwijl
Paulus doop en Iicht nooÍt met
cll<aar in verbarrd brengt.
Natuurlijk kun je er een bijbelse,
gereformeerde uitleg aan geven,

maar met evenveel recht kun je

her ook een antropologische uit-
leg geven en dan dit lied uit t olle
borst meezingrn. Dat geldt ook
voor Lied rz, 'Uw woord omvat
mijn leven en tilt het aan het
licht'. Deze vragen heb ik ook bij
een aantal liederen over de Hei-
Iige Geest.
Waar de Heilige Geest niet heider
wordt beleden als de Geest van
Christus, elreigt een antropologi-
sche inkleuring van Zijn werk. Ik
denk biivoorbeeid aan Lied zo8,
een iied waarin onpersoonlijk

K aten rve niet te snel 'nee'

ffi zeggen. Als her om de psal-
§*"dmen gaat, wordt ool< in her-
vormd-gereíormeerde kring een

toenemende vewreemding zicht-
baar. Deze vervreemding heeft
niet alleen te mai<en met het taal-
gebruik van de Oude Beriiuring,
maar ook met de inhoud van de
psalmen: verdienen nieuwtesta-
mentische liederen niet de voor-
keur boven oudtestamentische?
En kunnen wij na de komsil,an
Christus de r.vraakpsalmen nog
wel zingen? In veel gemeenten
n'orden de psalmen in het jeugd-

werk al nauwelijks meer gezon-
gen.

In piaats dearvan worden eigen-
tijdse liederen gezongen, \.vaarv*n
prof. M.J.G. van derVelden des-
tijds al zei dat ze vaak'ééndimen-
sionaal' zijn en waarvan de in-
houd niet strookt met de gerefbr-
meerde prediking. lVe zingen dus
nog wel, maar vaak niet nreer in
diepte en breedte. Zíjnwe er over
de hcle linie niet op achteruit ge-

gaan?

GEl.CIOF§I.IË§TNEN

InWeetklank ontvanger we een
bundei waarin ons vele verant-
woorde geloofsliederen worden
aangereikt en voorgezongen. Om
zomaar eefi paar gouden kleino-
den te noemen: Lied z8 overJe-
saja 53 (fijngevoelig gedicht op de

meiodie van Psalm zz), Lied 58
over )ezus' ontrnoeting met Pe-

trus in Johannes zr, Lied go oyer

Laten we de samenstellers

u an W eerklanl( d ankb a ar

zijn uaw hun werk

Ds. AJ. Mensink
is predikont uan

de heruormde

gemeente uan

btlzondere aod te
Krimpen aan de

l)ssel en uaorzitter
van het hoofd-
bestuur uan de

Gereformeerde

Bond.

N.a.u.'Weerklank.

lnstemmen met het
Woord in psalm

en lied', uitg.
Baekencentrum,

Toetermeer;'ng6
blz.;c 27,5o.

kunt
meezin-
gen, dat
zal de
nodige
jaren
vergen,
De taal
is sorns

over de

Heilige
Geest als

adem en
licht van

God ge-

zongen
wordt. Aan
de'Vogel

zo hoog poëtisch datjongeren en
eenvoudige mensen een lied als
elitair en onbegrijpelijk zulien
elvaren.
De meeste liederen zijn echter
heldervan taal en inhoud en ver-
dienen het orn van harte gezon-
gen te wordenl

EEISL'IBË!-IJK

Een lastige vraag is waar hetpoë-
tische tot theologische onduide-
lijkheid Ieidt. Dit betreftvooral
die liederen die bijbelse begrip-
pen gebruiken die ook in niet-

Gods'van W. Barnard kan en wil
ik overigens ook niet rvennen.
Zo zryn er bij meer liederen vragen
te stellen, vooral die van Tom
Naastepad (Lied rz8, r8z, zz6),
dooplied 3ro en huwelijkslied 345
met de uitdrukking Al bent U in
ons gebroken'. Niet om gerefor-
meerde spijkers op laag water te
zoeken, maar wel om ons blijvend
af te vragen wdt wij zingen. Bij
een aantal liederen had ik echt
andere keuzes verwacht.
I(unnen bovenstaande opmerkin-
gen bii een revisie overwogen en

I



wellicht verwerk worden? Dat
zou mooi zíjr. Dir.verzoek doet
overigens niets afaan het vele
goede.

P§ÀLMBTRIJMI§{§

De samenstellers van l4/eerklonk

hebben zich ook gebogen over de
psalmberilming. Omdat een her-
ziening van de berijming vaÍr r77 3
nauwelijks mogelijk blijk, heb-
ben zij uit een aantal bestaande
berijmingen gekozen. Een aantal
gelieftle verzen uit de Oude Berij-
ming bleef bestaan (zoals

Ps.68:ro, Ps.ro5 :5, Ps.rr8:rrJ.
Over het algemeen getuigen an-
dere gekozen berijmingen van
helder, verantwoord taa,lgebruik.
Oude psalmen in nieuwewoor-
den zorgen ervoor dat ze opnieuw
bijje binnenkomen. Op ditpunt
biedt lí/eerklonk winst. Dit voor-
deel heeft het bij de werkgroep
gewonnen van het nadeel dat er
zo een versnipperde berijming is

ontstaan die door velen niet
(meer) uit het hoofd kan worden
meegezongen.

TWËTDË BERIJMING

Een ander nadeel is dat de invoe-
ring van I.4/eerklank meteen een
discussie over de te gebruiken
psalmberijming oplevert. Met een
psalmberijming kom je mensen
aan hun ziel, enwatvraagtdat
ontzettend veel geestelijke fijnge-
voeligheid en wijsheid. Een vraag
heb ik bij de keuze om van som-
mige psalrnen een tweede berij-
ming op te nemen met een andere
melodie. Dingen gaan dan door
elkaar heen lopen. Wie Psahn 7
zingt op de melodie van 'Viat de

toekomst brengen moge', krijgt
inhoudelijke frictie: een gebed
om recht en wraak wordt qua me-
lodie doorkruist door een lied van
vertrouwen. Twee belevingen
strijden met eikaar. Dit komt va-
ker voor (Psalm rra, zza, 3ga,
44a,5r^,53a), slechts een enkele
keer is het een geslaagde combi-
natie (Ps.59a op de wijze van'Een
vaste burcht is onze God').
Toen ik alle psalmen had doorge-
lezen, viel me op hoeveel psalmen
nauwelijks gezongen worden. Ën

rvat niet gezongen wordt, rvordt
ook niet geloofd en geleeftl. Als
wij grore delen van de psalmen
ongezongen laten, wat doet dat
met ons geloof? Groeit het dan
niet scl-reef? En fleemt dan de be-
hoeftc aan andere liederetr niet
toe? Ik hoop werkelijk niet dat het
zingen van liederen nóg meer ten
koste gaat van de psalmen. Prin-
cipieel liggen liederen op een an-
der niveau dan de psalmen. De
psalmen behoren tot het geopen-
baarde Woord van God, ze zrln

moeten we de samenstellers van
Wee'rklank zeer dankbaar zijn voor
hun werk. Ze presenteren de bun-
del in de diepe overtuiging dat wij
in de erediensten verantwoord
moeten zingen. Zolaug wij op
andere dagen echter uit andere
bundels (blijven) zingen, zal er
grote ongelijktijdigheid én onte-
vredenheid in de gemeente blijven
bestaan" Wat il1en doordeweeks
zingt, wil men ook zondags kun-
nen zingen. Met de crireria rraar-
mee Weerklank is samengesteld,

anders geïnspireerd dan (goedel)
geloofsliederen. De psalmen zijn
geen neerslag van ervaring, maar
van openbaring. En daarna van
eryaren openbaring. Ik zou de

stelling wel willen wagen dat we
pas aan het zingen van liederen
toe zijn als we ons het gehéle
Psalter hebben toegeëigend. Wie
is zo ver? Da Costa schrijft ergens
dat'ware geestelijke liederen kin-
deren der psalmen zijn' en dat
'het gezang uit de psalm moet
groeien, maar zich niet vijandig
tegenover cle psalmen moet stel-
ien'. Nog meeÍ te denken geeít
een andere uitspraakvan deze

Messiasbelijclende Iood: 'Het is
dan ook een teken van geestelijke
herleving, wanneer de psalmen,
eerst in onbruik geraakt. opnieuw
worden gezongen"'

HANTTNKREET

Een laatste hartenkreet. Ondanks
allerlei opmerkingen hierboven

zullen veel doorder,r,eekse liede-
ren moeten sneuvelen. Wat mij
berreflt: rerecht. Omdar rve nier
alleen in de eredienstverant-
woord moeten zingen, maar in
het totale leven yan de gemeente.

En in onze huizen. Omdat zingen
een geloofsvormende betekenis
heeft, maar dus ook geloofsvér-
vormend kan werken als we on-
verantwoorde liederen zingen.
Laten kerkenraden en gemeenten,

nu I{eerkïrrrik is verschenen, niet
beginnen met de (zoveelste) dis-
cussie over het zingen in de ere-
dienst. Maar la;rt er een gemeen-
tebrede bezinning zijn op wat wij
in gezin en verenigiugslokaal zin-
gen. Dat is uiteindelijk de vraag
naar de prediking en de echo
daarvan in ons lied. Laten we ons
de vele goede liederen uit Weer-

klonk zingenderwijs eigen en be-
gin daarmee dichtbij eigen lruis
en hart.

i!"!. e,'ifi'i5;hfi

'Ware geeste-

lijke liederen zijn
kinderen uan de

psolmen.'

Ap delaarvergade-
ring DY op tg mei

zal ds. Mensink
in zijn openings-

woord uítgebreider
stitstaan bij íun-
damentele uragen

ranà de liturgie.

Vast uoor de

agendo: ap

woensdog z3
november belegt

de Gereformeerde

Bond DV de studie-

dag'Leven bíj de

psalmen'. Nadere
informatie volgt.

§



'Weerklank' uil uerantwoorde liederen uoor de eredienst aanreiken

INSTEMMEN MET HET WOORD

Met de verschijning van Weerklonk. Instanmen

m*haWoordinpsalmen lied is er deze week een

nieuwe bundel voor de gemeentezang biigeko-
men. De uitgave is speciaal bestemd voor de
gereformeerde eredienst. Waarom nam ds. A.
Schroten het initiatief hiertoe?

een compilatie van kerkliederen
die voor onze gereformeerde ere-
dienst geschik zijn, We hopen
met de nu verschenen bundel
weer wat eenheid terug te geven.'

VERÏROUWD

Het verschij n en v an W eerklank

heeft iets paradoxaals, zegt de
predikant uit Leerdam. 'Sommi-
gen vinden hetvergaand om er in
de eredienst uit te zingen. Tege-
liik zit er iuist iets behoudends in,
wantwe willen de gemeente be-
waren bij het goede kerklied. Je

probeert de gemeentezang bin-
nen bepaalde kwaliteitsgrenzen te
houden.'
Angst dat met het in gebruik ne-

men van l{eerklank ook de liturgie
verandert, is onterecht, aldus ds.
Schroten. 'We beogen juist bij de
vertrouwde eredienst te blijven,
zodat je een lied kunt zingen zo-
als je gewoon was een psalm te
zingen. Op die bekende manier
bezingen we nu ook het nieuwtes-
tamentische heil.'

HERTAALD

Vijfhg liederen zijn hertaald, Ínoor een

waord als 'houaordig' bleuf *oon. Hoe

ging u te werk?LITURGIE

A I enkele jaren merke de

A Predikant dat er in ge-

Í \meentes vraag is naar
goede kerkliederen. 'In veel ker-
kenraden heefr er de laatste jaren

bezinning plaatsgehad op het
zingen in de eredienst en neemt
men nu meer ruimte voor vrije lie-
deren. Daardoor raake men ver-
legen om verantwoorde liederen.'
Met Weerklank, dat naast alle psal-
men in een nieuwere berijming
ook 618 liederen bevag wil hij in
die behoefte voorzien.
Een ander belangrijk motiefwas
de versnippering die ds. Schroten
signaleerde. 'De ene gemeente
kiest voor 0p Toonhoogte, een an-
dere gebruil« hetLíedboek uoor de

kerkenuitrgTj ofmen maakt ei-
gen selectielij sten. Daaruit blijkt
het gemis van een gedeelde bron.
Ik merkte dat er behoefte was aan

Ds. A. Schroten: 'We beogen juist bij de

0etïouwde eredienst te blijven, zodot je
een lied kunt zingen zools je gewoon was

een psalm te zingen;

'In bijvoorbeeld de hervormde
bundel van rg38 en het Gezang-
boek yan de Evangelische Broe-
dergemeente staan liederen die
qua taal enigszins gedateerd zijn,
maarwaarvan de inhoud onze
redactie tof.Ze zijn mooi ver-

woord en echt christocentrisch.
Die hebben we waar nodig her-
taald.
Dat we andere gezar.geï niet aan-

VIËR CRIïERIfi
Liederen kunnen alleen in Weerklonk terechtkornen als ze aan
vier criteria voldoen.
r . Ze moeten het Woord nasprel<en, het moeten bijbelgetrouwe
liederen zijn.
z. De liederen moeten bij de gereformeerde belijdenis passen.
Lied en leer mogen niet in tegenspraal< met elkaarzijn. Ds.
Schroten: 'Niet elk lied kan alles zeggen, maar de gereformeer-
de spiritualiteit moet je erwel in horen klinken. Er moet een
goed evenwicht zijn van wedergeboorte en bekering, van kruis
en koninl<rijk, van Gods nabijheid en Gods toorn.'
3. De taal en de stijlvan de liederen moeten een eredienstwaar-
dig niveau hebben. Ze zijn geschikt als lied in de eredienst voor
God en als antwoord van de gemeente.

4. Muzikaal moeten de liederen geschil<t zijn voor de gerefor-
meerde liturgie en voor de vertrouwde begeleiding. 'De liede-
ren zijn voor klavierbegeleiding geselecteerd', aldus ds. Schro-

ten. 'We hebben gezegd'orgel en/of piano', maar het aantal
liederen dat bij voorkeur om een piano vraagt, is minder dan
tien.

Natuurlijl< hangt het van de gemeente en de organist af of on-
bekende liederen en moeilijkere melodieën haalbaar zijn, Maar
dat geldt nu ook al. lk geef niet in ell<e gemeente Psalm Í3 of
88 op. Die afweging blijft. ïegelijk is er ook een grens aan de
moeilijkheidsgraad. Een lied moet in een dorpskerk en in een
grote kerk met 5oo mensen te zingen zijn. De opwekkingsliede-
ren die erin staan, zijn om die reden veelal lage nummers. Veel
hogere lenen zich alleen melodieus al niet voor gemeentezang.
Aan de andere kant is ook een aantal geliefde liederen uit de
bundel van Johannes de Heer niet opgenomen. Die hebben niet
het kerkmuzikale niveau dat wij voor ogen hebben. Daar komt
door de driekwartsmaat een cadans in.'
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pasten, is puur een kwestie van
auteursrecht. Als een dichter nog
geen zeventigjaar geleden is over-
leden, mag je aan de tekst niets
wijzigen. Dat respecteren we.'

PSALMEN

V e eL g emeentes zin g en all een p s alm en

uit debeijming t)afl ry7 3.
'Datwij 1773 niethebben opge-
nomen, is niet om die te passeren

ofafte schrijven. Laat dat heel
duidelijk zijn. We gaan er echter
van uit dat veel kerkgangers die
toch al bij zich hebben achter in
hun Bijbel.
We hebben ook niet alleen voor
de Nieuwe Berijming (1968) ge-

kozen. Voor velen is dat inmid-
dels de vertrouwde psalmberij-
ming, maar het taaigebruik is
soms verheven, het woordgebruik
wat moeilijk. Wie daar nu op
overschakelt, botst alsnog tegen
een taalkloofop. Veel schitteren-
de psalmen namen we graagopl
maar vanwege de verstaanbaar-
heid hebben we verder gekeken
en kozen we ook psalmen uit het
Gereformeerd Kerkboek. De taal
daarvan is fiisser, toegankelijker
en komt tegelijkertijd dichter bij
de verwoordingen van de Oude
Berijming. Ook hebben we enkele
recentere berijmingen van Jan-
Pieter Kuyper en van ds. A. Visser
opgenomen. Verstaanbaarheid
was een heel belangrijk criteri-
um.'

DUBBET

Sommige psalmen komen twee
keer voor. Nieuwe beriimingen op
melodieën van gezangen oívan
bekende psalmen heeft de redac-
tie toegevoegd om moeilijke psal-
men meer te ontsluiten, legt ds.
Schroten uit. 'Mooie voorbeelden
zijn Psalm 7 , rr, 13,59 en rz9, die
we nu vanwege de moeilijke me-
lodie nauwelijks zingen. Zulke
psalmen geven we als hetware
aan de gemeente terug,'
Ook een aantal bekende psalmen
komt dubbel voor. 'Voorbeelden
hiervan zijn de boetespsalmen 5r
en r3o. Die worden zovaakge-
zongen dat hetverrijkend kan zijn
hun diepe inhoud soms met an-

dere woorden te zingen. Als je de
oude inhoud opnieuw verwoordt,
kan die opnieuw landen in je ziel.'

I(INDERLIEDEREN

Er st6cn o ok kínàerliederen ín'Weer -

klank'. Is dat niet opuallend in een

bundel die uoor de eredíenst is bedoeld?

Testament ook in directe woor-
den willen zingen over de vervul-
ling daarvan in het werk van
Chrisrus en de Heilige Geest, of
over de kerk, over zending en

evangelisatie, over toekomstver-
wachting ofhet geloof.
Velen zien dankbaar naar de bun-

'Meerdere gemeentes zingen in
de kerkdienst een lied voor jon-
gere kinderen. Ook in dit gebruik
willen we faciliteren, wantveei
kinderliederen kun je vanwege de
taal ofde gebruike beeldspraak
niet als gemeentezang op de lip-
pen leggen. De rubriek staat ove-
rigens apart. Een kerkenraad kan
dus zelfbeslissen ofen wanneer
deze categorie gebruikt wordt.'

DOEL§ROEP

Voor wie is'W eerklank' precix bedoeld)

Weerklonk is bedoeld voor ge-

meentes die ernaar verlangen om
onomwonden te zingen over het
heil in Christus. Het is voor hen
die naast de beioften uit het Oude

del uit, maar gemeentes die alleen

ry 7 3 wlllen handhaven, hoeven
zich niet verplicht te voelen.'

Dat zou ook wel een grote stap zijn.

'Wanneer dat zo ervaren wordt,
zal men vanuitWeerklsnk geen
pressie voelen: wij willen facilite-
ren en niet polemiseren. De kerk
heeft eeuwenlang met stichting
alleen psalmen gezongen. Ieder
die daarbij bbjfr, zijin zijn ge-

moed ten volle verzekerd. Maar
dikwijls zal het zo zwart-witniet
liggen. Ik ken veel gemeenten
waar de kerkenraad een bepaalde
verdeelsleutei hanteert: we zingen
bijvoorbeeld vijf keer Oude Berij-
ming en één gezang, of twee oud-

De líedbundel
'Weerklonk'is
een ínitiatid uan

onderaf.
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berijmde psalmen, twee nieuw-
berijmde psalmen en twee ge-

z^ngen, ofin bijzondere öen-
sten is er ruimte voor gezangen,

in gewone diensten zingenwe
alleen psalmen. Zo'n sleutel kan
een wijze consensus aanreiken.'

KERKORDE

Hebt u ouerleg met deProtustantse

Kerk geuoerd? Volgens de kerkoile
rcikt de sgnode in pincípe toch

psolm- en gaangboeken oon.

'De realiteit is dat dit een initia-
tiefvan onderafis. Ik deel de

visie dat je de kerkelijke weg
moet bewandelen. Scriba dr.
A,). Plaisierwas dan ook een

van de eersten die ik heb gebeld.
Onze insteek is datwij Weetklank

aan de kerk aanbieden. Dat
doen we tijdens de synodeverga-
dering. Het is de omgekeerde
route, maar we zoeken heel be-

wust de kerk met dit initiatief te

dienen. De Gereformeerde
Bond legt de verantwoordelijk-
heid voor de gemeentezang ook
bij de plaatselijke kerkenraden.
Die hebben wij nu op ons geno-
men en juist vanwege het kerke-
lijke denken doen we hetgeza-
menlijk.
Ie kunt dezevraagtrouwens ook
aan anderen stellen. Gemeentes
die kopiëren ofbeameren, heb-
ben een vrijheid verworven die
ze vaak nog maar moeilijk be-
spreekbaar willen maken. Iuist
naar hen toe is de vraag naar het
kerkelijke argument zinvol.'

AFBAKENING

Ds. Schroten vindt het zelfom
drie redenen wijs om een afba-
kening te hebben. 'Als een cor-
pus afgerond is, kunnen liede-
ren eigen worden. Dat is een

geestelijk argument. Daarnaast
is het prakfisch: een afbakening
geeft helderheid. Als je elke keer
voor de vraag staat 'mag dit
ook?', dan blijfje in een selec-

tieproces zitten. Dat heeft iets
vermoeiends. Bovendien zorgt
afbakening voor eenheid. Het
kan je verbinden met andere
gemeentes in het land.'

META VAN DER ï4'IND

Helaas, w aarcm kon Kugper niet

Een tweeden zien in zijn gebied

Am methem saamte stríjdenl
W aar om w ou hij den b r o eder strij d.,

Die reden gaJtot zooveel nijd,
Tot elken pfi1s ni* mijden?

"Deware godsdienst schuwt den dwang"
Spr ak Lahm an, en zíjn lev en I ang

Ble{ híj díe leus v er eer en,

"Geen dwangbuís aan dewetensthap,

Zelfs niet ter will' uan broederschap ,

Mag ik tot dwang mij keeren" . {...)

Wij, die den yaoÍen man nu zien

Ontà oan v an ut qt w aanwijze liën,

Ín zíjn njd van hern zeiden,

Wij vinàen hem, die onrccht léé.à ,

Entoch geen owechtlijden deed,

D e $ ootste u an hen beiden. (...)

Wij danken 6od dieLohmon schonk,

Hem, àíe daor àiepen eenvouàblonk,

Hrrn,'tbeeld uan'trccht op aafie.

Ztln leuze leu e bij ans u o ort:
'Een mcn, een ïftsn, een woord, een woord,

Dat ge{t een uolk zijn woqrde.

GLOBAAL BEKEKEN

Dertig jaar was ds" H. Harkema voorzitter van de hervormde vereniging op gerefor-
meerde grondslag van en voor mensen met een beperking 'Op weg met de ander'. In
het contactblad van de vereniging blikt hij terug. Hoe het na zijn aíscheid in zorr ging:

Een jaar later, rn april zorz , bleek ds. Horkemo de zielcte uan Kahler te hebben , een pijnlijke vorm

usn bloedkanker. Al vrij snel kon hij zelfs zittend níet íneeÍ ulorgaan. Behandeling bleel< niet moge-

lijk.In decemb* dat jaar namhij ofscheid uan dehervormde gemeenteín Middelharnil'De af-

scheidsdienst wed, geleid door praf. DeReuuer. Aon h* eind uan àe dienstheb ik nog een slot- en

dankwoord guproken en dezegen opgelegd.'

Hij en zijn vrouw Ina uethuisden noar Onstwedde, waar ds. Harkemo zz joar had gataan.lín
waar dochtrr Agothe, dieir:.998 op q-jarigeleefiijd na eenuerkeersongeluk

ouerleed, naast dekerkbegauen ligt. No àe uerhuizíngbegin zoq, was ds,

Horkema er erg slecht aan toe. 'De veruachting was dat hij nog die moan-

den te leuen zou hebben' , zegt ztjn wouw,InoHarkema.
Eenmaal uethuisd naat het Groningse dorp , bleek mevrouw Harkema acute

leukemie te hebb en.'Lk kreeg een stamceltï ansplantatte. Die ma cht slagen',

verteltze.'Wotbij mij niet mogelijh was,bleekbij haar aante slaan' , zegt

hij.'Het wos een beongsigende, maar ook heel mooie tijd. Iedere dag besfien

we: de andet is er nog.'

DS. HARKEMA Tot hun beíder verwondeing is zijn gaondheidstoestond rcdelíjk *abiel.'Wel
is hrj z 5 rcalímetet gekrompen. Daardoor raken de weruels elkaar en dat ís

ery pijnlilk. Het sLapen is een probleem', oldus mw. Harkema.

Wat doet ol ditlud met ul
Hij:'Enevijdszouíkuanwegehetlijden willen dater een eínd aankwam. Anderzijàshebbenweh*

nog zo mooi met elkaar, md onzekinderen en acht ldeínkindercn. Ook genieten we uan de ndtuur orn

ons heen, in alle seízoenen.

Ik ga gerust met de rcllator door het dotp. Nc cfoop uan de normale avonàsmoqlsdienst is er uoor

mensen metbrperkingen eenkofte ui*ing uoor kuktelfoonluisterasrs. Nu zit ík z elf aan die tafel.

Dat is emotioneel. De situqtie is soms moeilijk, maat íkben olslob voor echte opstondbewaatd ge-

blwen. Als we geen geloof hadàen, washetlijàen ondragelijk.'

Jhr. mr. A.F. de Sayornin Lohman trok aanvankelijk met Abraham Kuyper op in de Anti
Revolutionaire Partij. Na een breuk met hem in 1894 werd hij de voorman van de (la-

tere) Christelijk Historische Unie. Bij het rooe geboortejaar van Lohman (i937) wijdde
DeNederlander (christelijk historisch dagblad voor Nederland) een tien pagina's tellend
herdenkingsnummer aan hem, met pagina's die zo ongeveer een tafelblad kunnen be-

strijken. Uit een dertien strofeE tellend gelegenheidsgedicht, waarin de controverse
met Kuyper doorstraalt, vier coupletten.

v.d.G.
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Rerkenraden willen gemeenten bewaren bij Waord en beliidenis

ZINGEN NAAR DE SCHRIFT

Loof de HrEm! Aan die bijbelse oproep wordt
in hervormd-gereformeerde gemeenten gïaag
gehoor gegeven" Hoe dat tijdens de eredienst
ingevuld wordt, kan van plaats tot plaats ver-
schillen. Maar, de lofzang wordt gaande ge-

houden.

ff n dit artikel laten we verschil-

ffi lende stelnmen horen uir her
À'groot samengesteld koor' van
Gereformeerde B onds gemeenten:
Waarder, Lexmond en Putten.
Over bezinning op het zingen tij-
dens de eredienst l<linken gevari-

eerde geluiden. Ds. D. Breure
(\4'aarder): 'ik wil graag positief
inzetten en de rijkdom van de
psalmen benadrukken.' Ds. A.L.
vanZwet (Putten): 'Alieen psal-
men zingen, of...? We staan op
een cruciaal punt, dat is span-
nend.' Scriba I. Stravers (Lex-

mond): 'Het is een gevoelig on-
derwerp. Het heeftveel met
emotie en gevoel te maken.'
Eén ding hebben de drie gemeen:
een hartelijkverlangen om de ge-

meente te bewaren bij de gerefor-
meerde leer en de bijbelse predi-
king.
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In Putten speelt het proces van
bezinning al langere tiid. In zooS
is er een beleidsadviescommissie
ingesteld, die onderandere on-
derzoek heeft gedaan naar de ach-
teruitgaag van het aantal kerk-
Iedeu. Ook de liturgische kant is
daarin meegenomen. Vanaf zor5
heeft de commissie 'Putten uit de

Bron' de taak om vanuit de alge-
mene kerkenraad het bezinnings-
proces aan te sftrren. zo zijn er
onder andere gemeenteavonden
rond thema's als identiteit en ere-
dienst.
Putten heeft vijf wijken, vijf predi

kanten en drie kerkgebour,ven. De
erediensten worden centraal gere-
geld. Alle wijken zijn gezamenli.jk
verantwoordelijk voor alle kerk-
diensten. Ds. Van Zwet: 'Span-
nende vraag in Putten is: gaan we
datvoortzetten ofkomen er ge-

deelde verantwoordelijkheden?
De wil is er om gezamenlijk de

verant-
woordelijk-
heid te blij-
ven dragen,
daar willen
we in inves-
teren. Bii-
voorbeeld
door een

kader te
maken waarbinnen eventueel ver-
ruiming van de lirurgie kan onÍ-
staan, en dat zal dan vooral in het
zinggedeelte zijn.
We hebben eerst ruet de gemeente

uagedacht over de identiteit: hoe
ziinwe gemeente naar Goris be-
doeling, staancle in de gerefor-

meerde tracli-
tie? Van daar-
uit kijken r've

verder- In mei
kornt er een

gemeente-

avond waar-
op de liturgie
breed aan de

Ds. vAN zwËï orde komt.
Yanuit de

ambtelijke
verantwoordehjkheid willen we
het proces begeleiden, leiding
geven. Daarbij is goed communi-
ceren met de gemeenteleden erg
belangrijk en we hebben het on-
derlinge gesprek als een geeste-

lijke verrijking ervaren.'

RrJr{00M

'In Waarder is er de klassieke si-
ftatie van het zingen van de psal-

Liturgiernoet

s orru enb in d en d u) erken,

ntet scheidend

men', aldus ds. Breure. 'Binnen
de kerkenraad zijn we overtuigd
van de rijkdom die we hebben in
de psalmen. Laten we zttinig ziln
op dat kostbare boek.
ln de psalmen worden alle eigen-
schappen van God genoemd. Zijn
barmhartigheid, almacht, heilig-
heid, genade, rechwaardigheid -

je vindt ze

daarin al-
lemaal te-
rug. Boven-
dien: Chris-
tus zong
ZeIf de

psalmen.
Bijelke
preek zijn

passende psalmen te vinden. Ofje
nu uit de Heidelberger Catechis-
mus of uit de Dordtse Leerregels
preekt, er is altijd r.vel een psalm
te vinden die erbii past.

God heeft het Zelfniet nodig ge-

vonden om eefl tweede lieciboek in
de Bijbel op te nemen. Hij heeft
Zelfde wraak-, boete- en lofpsal-
men precies in evenwicht geinspi-
reerd, in dejuiste verhouding.
Dan moeten wij natuurliik ook wei
het hele psalmboek gebruiken.'
Psalmen kun je zingen in bliide
en droevige dagen, in voor- en

tegenspoed. Ds. Breure: 'Her hele
spectrum van het geestelijke le-
ven zit erin. Daaronr willen rve dit
vasthouden binnen de gemeente.
We hopen dat het zingen van de

psalmen her middcl rnag zijn
waardoor heel de gemeente dit
geestelijke leven zal kennen en
beleven. Dat is zo rijk, zo diep.
Ds. \\/.L. Tukker schrijft: 'Het is
geen verarming als Gods ge-

meent€ zicir aan het Schriftge-
bonden iied (daarmee bedoelt hij
de psalmen) houdt. Hct is een

verarming als je dat loslaat'. We
denken dat hij daarin gelijk had.' ..

ï?
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De liturgie moet

niet doelgroepge-

richt gaan worden.

Ze is een brede

omorming uan de

gemeente.

SELECTIE

'In Lexmond worden de psalmen
gezongenuitrTT3 en, sinds on-
geveer negen jaar, maximaal twee

liederen uit Op Toonhoogte', vertelt
scriba Stravers. 'Er kwam vanuit
de gemeente de vraag om recht-
streeks van de Heere Jezus te zin-
gen. In de psalmen kan dat ook
wel, maar dan moet je toch wel
wat invoelingsvermogen hebben.

nu nauwelijks nog het geval. Als
mensen bezwaar hebben en je

gaat de tekst van de liederen rus-
tig samen doorlezen, dan ontdek-
ken ze vaak dat het eigenlijk heel
mooie teksten zijn.'

BESRIP

Tijdens de belijdeniscatechese in
Waarder komen de eredienst en

de liturgie ieder jaar aan de orde.

tig ter sprake, maar het is geen

apart agendapunt.
Wij vertegenwoordigen volgens
ons de authentieke Gereformeer-
de Bondslijn, het spoor tot onge-
veer 2ooo. Het lijkt ons niet ver-

standig daarvan af te wijken. We

menen zo de lijn van de prediking
het best te bewaren voor de vol-
gende generaties.'

GEVOTLIG

in Lexmond ziet men uit naar de

bundel Vtleerklonk. Stravers :'We
gaan zeker overwegen om die te

gebruiken in plaats van 0p Toon-

hoogte.We hopen dat de bundel
een brede ingang gaatvinden bin-
nen ons soort gemeenten, dat is
ook gemakkelijker voor gastpre-

dikanten. Nu is de siruatie overal

verschillend. We hopen dat de

bundel, net als de HSV, vrij breed
gedragen gaatworden.' Dat de

bundel een andere berijmingvan
de psalmen bevat dan die van

r773, zorgtvoor'een lastig di-
lemma. Aan de ene kant zijn er de

ieugd en jonge gezinnen die
moeite hebben met de moeilijke
woorden in de oude berijming. Ze

zien uit naar iets anders, willen
graag de psalmen zingen die zo'
danig berijmd ziin dat ze de

woorden begrijpen.
Anderzijds zijn er de vertrouwde
en gelieftle psalmen als 68:ro, 89

en ro3; die zijn zo vertrouwd en

gelieftl, wil je die missen? Ik weet
nog niet hoe we daar-
mee omgaan. Moeten
we rTT3loslaten en he-

lemaal uitWeerklonk
gaan zingen? Datzou
voor veel ouderen een

heie schok zijn.'
Deze thematiek vraagt
volgens Stravers 'veel

wijsheid van de kerken-
raad. Het is een gevoelig
onderwerp. Alleen met

De kerkenraad is zich daarop
gaan bezinnen. Vast stond en

staat dat de prediking niet moet
veranderen. En dat het liederen
moeten zijn die passen bij ons
soort gemeenten uit de traditie
van de kerk en die goed op het
orgel te begeleiden zijn. Ze moe-
ten bijbels zijn en aansluiten bij
de gereformeerde geschiedenis.
Daarom is er een selectie ge-

maak. OpToonhoogte is oorspron-
kelijk bedoeld voor het clubwerk,
niet voor de eredienst. Soms zin-
gen we ook alleen psalmen, bij-
voorbeeld met gasrpredikanten.'
Met de huidige situatie is de ge-

meente tevreden. 'De invoering
van liederen zingen heeft niet veel

weerstand opgeroepen. In het
begin zongen sommige mensen
de iiederen niet mee, maar dat is

Ds. Breure: 'Dan komen er ook
wel vragen over. We moeten de

nieuwere generatie na-

tuurlijkwel uitleggen
wat de rijkdom van het
zingenvan de psalmen
is. Dan is er vrijwel al-

tijd begrip voor.'
Ds. Breure ziet een be-
paald verband tussen

wat de gemeente zingt,
de samenstelling van de
gemeente en accenten

in de prediking. 'Wij

DS. BREURE

worden in dat opzicht niet jaloers

op de gemeenten waar niet alleen
psalmen gezongen worden.'
Waarder is 'een gewone hervorm-
de gemeente. Er komen vanuit de

gemeente weinig vragen over de

Iiturgie. Binnen de kerkenraad
komt het onderwerp wel regelma-

argumenten red je het niet. Het
heeftveel met emorie en gevoel te

maken.'

KRUISPUHT

Ook in Irutten vraagt het bezin-
ningsproces om wijsheid. Ds. Van

Zwet: 'Voor een deel van de ge-
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meenteleden hoeft er niets te ver-
anderen. Voor een ander deei mag
het proces sneller gaan.

We beseffen dat we op dit mo-
ment op een kruispunt in de tijd
staan. Nu zitten er nog ouderen
en jongeren in de kerkenraad die
wortelen in de gereformeerde tra-
ditie. Maar er dient zich een jon-
gere generatie aan, die minder
feeling heeft met het gerefor-
meerde gedachtegoed.
We beseffen dat het nír het mo-
ment is om samen met de genera-
ties een weg te vinden om samen
in de eredienstvoorGods aange-
zicht te komen.'

u tc$t sEu §GËt{s wEïEF,t

Ds. Van Zwet constateert dank-
baar dat er in Putten een sterke
betrokkenheid van de jeugd is bij
de erediensten. 'Dat is een genoe-
gen om tezien. Ze nemen hun
plaats in naast de ouderen, maar
staan niet meer zo vanzelfspre-
kend in een bepaaide traditie, bij-
yoorbeeld als het gaat over het
primaat van de psalmen. Zelaten
zich eerder ieiden door wat past
in deze tijd, het denken van nu.
Wij willen in de gereformeerde
traditie blijven staan,
maar',vel een vorm
vinden waarin oude-
ren en jongeren zich
gezegend weten. Vr:or
deze vorm zijnbe-
trouwbaarheid en ver-
staanbaarheid sleutel-
woorden. De liturgie
moet natuurlijk niet
doelgroepgericht
gaan worden. Ze is
een brede omarming

STRAVERS

van de gemeente. Liturgie moet
samenbindend werl<en, niet
scheidend.
Bezinning op noties als een gere-
formeerde predil<ing en zingen is
hard nodig. Voor degenen in de
gemeente die alles willen laten
zoais het is, inaar ook voor dege-
nen die bezinning eigenlijk ver-
lammend en vertragend vinden
werl<en. Gemeenteavonden over
deze onderwerpen worden goed
bezocht vanuit de breedte van de
gemeerlte.'

v.{Àsï!{{}{}*f,ru

Houd je gemeenteleden vast door
de lirurgie aan te passen? De scri-
ba uit Lexmond denkt var wel.
'I)at argument weegt duidelijk
mee in onze overwegingen.'Hij is
nier bang dat met het zingen van
andere liederen dan de psalmen
ool< de prediking gaat verarde-
ren.'Dat wordt weleens beweerd,
ja. Maar wij zí1n daar niet bezorgd
over. De gemeenteleden die vra-
gen om het zingen van andere
liederen, en psalmen in een an-
dere berijming, staan zeker geen
andere prediking voor. Het is juist
ons verlangen om mensen vast te
houclel"l bij een gereformeerde
prediking. Als je jongeren rviit
bewaren voor de gereformeerde
prediking, moet je geen belem-
meringen opwerpen door verou-
derd taalgebruik.'

Ds. Van Zwet: 'We willen niet kos-
te wat kost mensen vasthouden
door te experimenteren met de

liturgie. We willen wel investeren
om de generaties van nu en straks
te bewaren bij de heerlijke dienst
van God! De verwachting is dat de
bezinning leidt tot keuzes. Dat

moet ook, anders geefle
geen leiding. Het is een

indringcnd proces. nlaar
het is de moeite waard!'

Ds. Breure is niet van me-
ning dat veranderirrg van
de liturgie het probleem
van kerkverlating tegen-
gaat. 'Dat laar de geschie-

denis wel zien. Verande-
ringen in dit opzicht han-
gen vaal< samcn mer (toe-

komstige) veranderingen in de
prediking en in de gemeente.
Werp hetWoord erin!
De Psalmen zijn door God Zelf
gegeYen en daarom bestemd yoor
de kerkvan alle eeuwen. Het zin-
gen van de psalmen verbind je

met Israël en met het voorge-
slacht" Kleinzoon en oma kunnen
dezelÍtie psalmen zingen. De be-
rijnring van 17 7 3 ís niet volmaak,
maar het zijn toch prachtige ver-
zen,waar alles in ligt.'
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Zingen uan'urije' liederen uraagt nadrukkelijker am toetsing

WAT IS TOT GODS EER?

De nieuwe bundel psalmen en liederen onder
redactie van een door ds. A. Schroten geleide

commissie is gisteren gepubliceerd. In kerken-
raden kan de discussie gevoerd worden over
het gebruik ervan.

Bovendien leven we in een wereld
van milieuproblemen, vluchtelin-
genstromen, terreuraanslagen en

economische onzekerheid, clie

ook de kerk zouden moeten be-
zighouden.
Het schreeuwt allemaal om gees-

telijke leiding. En dan gaat de ker-
kenraad praten over weer een
nieuwe liedbundel. Is datwel ver-
antwoord?

EREDIENST

Ik zou het in dit artikel willen om-
keren: kan een kerkenraad het
zich permitteren om in de eind-
tijd niet over de liturgie te spre-
ken? Is niet de eredienst de kern
van het gemeentezijn en is daar-
om het spreken daarover niet een

essentieel middel om geestelijk
leiding te geven in een tijd van
geestelijke strijd, geestelijk vewal
en maatschappelijke verwarring?
Als er ergens toerustiflg plaats-
vindtvoor de suijd, geloofskennis
kan worden opgedaan en bijbels
licht kan
vallen op
de verbijs-
terende
gebeurte-
nissen in
de samen-
leving,
dan is het
in de kerkdienst. Dat is het mo-
mentwaarop de gemeente voor
Gods aangezicht samenkomt om
woorden van eeuwig wel en wee
te horen en om daar biddend, be-
lijdend, gevend en... zingend op
te reageren.
Hoeveel mooie activiteiten er
door de week ook in de gemeente
plaatsvinden, niets kan de rijke
betekenis van de eredienst veryan-
gen. In die eredienst gaat het om
de eer van God. Dan is het beste
nog niet genoeg.

Altijd mag de gemeente erover
nadenken hoe de eervan God nog
meer tot zijn recht kan komen in
de manier waarop de eredienst
gestalte krijgt. Vergaderingen
over de liturgie zijn, mits op de
juiste wijze ingevuld, bepaald
geen verspilde tijd-

BEZINNING

Nu zal een aantal kerkenraden
met de bezinning oyer de nieuwe
bundel van ds. Schrorcn en de

zijnen snel klaar zï1n. Zij willen bij
voorbaat geen veranderingen. De
psalmen zijn voldoende om alles
wat in de Bijbel wezenlijk is te

bezingen. Nietalleen de Vader,

maar ook de Zaan en de Geest

hebben in de psalmen Hun plaats,
zij her dar. Zij niet altij d recht-
streeks bij Hun namen genoemd
worden. Andere kerkenraden zul-
len nieuwsgierig zí1n naar de

psalmberijming waarvoor geko-
zenis. Zij ervaren niet alleen een

probleem van verstaanbaarheid
bij de psalm-
berijming
van r773,
maar ook de
problemen
van de Ver-

lichtingster-
men (Opper-

wezen,
deugd, plicht, en hetwoord
'Heer', dat ondanks de komma
die er later overal achter gezer is,

nog steeds de voorkeur van de

remonstrantse dichters verraadt).
Mogelijk biedt de nieuwe bundel
een goed alternatiefvoor'L773' .

Weer andere kerkenraden hebben
al liederen ingevoerd en gebrui-
ken daarvoorde bundel OpToon-

haogte.Zij ontdeken wellicht de

bezwaren die daaraan kleven en

die voorwioeien uit het feit dat die
bundel niet vanuit liturgisch ge-

Prof.dr. M).
deVriesis ols

notuurkundige en

filosoof uerbonden

oqn deTechnische

Uniuersiteit Delft
en lid van het
hoofdbestuur uan

de Gereformeerde

Bond.

LITURGIE

f f etis nog niet zolangge-
14 ledendathet[ied-

I lurrL-ror3 verscheen. Nog
recenter kwam een nieuwe editie
uitvan de bundel OpToonhoagte.

En nu ligt er dan wat in de wan-
delgangen wel de'bundel Schro-
ten'kan gaan heten. Aan de ene

kant is het prachtig dat we steeds
meer liedbundels krijgen om te
zingen tot Gods eer. Tegelijk roe-
pen ze de verzuchting op: 'Weer
een bundel met liederen die ook
al in andere bundels staan.' In elk
geval kunnen de kerkenraden er
weer tegenaan.

VRAGEN

Elke nieuwe uitgave roept de
vraag op: zou dit de bundel kun-
nen zijn die we in de erediensten
gaan gebruiken? Op menige ker-
kenraadsvergadering zal die waag
aan de orde komen. Wat is dan
wijsheid?
Het is ook mogelijk dat de vraag
opkomt: l<unnen kerkenraden het
zich permitteren om daar kost-
bare tijd aan te besteden? Zijn er
geen belangrijker zaken als het
gaat om geestelijk leiding geven?

We leven in de laatste dagen. Er
speelt zich een verwoede geeste-

lijke strijd aftussen God en satan
met de mens en de kerk als inzet.
Wat is er niet een geestelijk verval
in de gemeente? Dagelijks bijbel-
lezen en gebed is voor velen geen
gewoonte meer. De kennis van de

Schrift en de belijdenis nemen
steeds verder aí Huisgodsdienst
is meer uitzondering dan regel.

I{on een kerkenraad het

zich permittercn offi niet

au er litur gie te spr ekenT
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bruik als doel is samengesteld.
Hoe dan ook, elke kerkenraad zal
zich op de een ofandere manier
tot deze bundel moeten verhou-
den.

ARGUMENÏEN
Het is daarbij van wezenlijk be-
lang welke argumenten op tafel
komen. Er liggen hier verschil-
lende gevaren op de loer. Het eer-
ste is dat de kerkenraad uit verle-
genheid de beslissing maar bij de
gemeente legt. Er wordt een en-
quéte georganiseerd omdat de

kerkenraad meer belang stelt in

zichzelf gaao zien als belangen-
behartigers yan een bepaalde

'doelgroep'in de gemeente. Dan
wordt het binnen de kerkenraad
een kakofonie van tegengestelde
stemmen. Bij beide genoemde
gevaren blijft de ene stem die
doorslaggevend zou moeten zijn
ongehoord.

HOOFDVRAAG

Het moet in alle overwegingen
gaan om de vraag: wat is het
meest tot Gods eer? Als dat de

hooftlvraag wordt, kan het ant-
woord om het bij de psalmen te

van meer of minder'vrije' liede-
ren vraagt nadrukkelijker om
toetsing. Aangezien die in ge-

drul«e bundels al door de samen-
stellers r.erricht is, komt die neer
op het nagaan of de samenstellers
er in geslaagd zijn alleen bijbels
verantwoorde liederen op te ne-
men. Eventueel worden er afspra'
ken gemaakt over welke liederen
wel en welke niet gebruikt wor-
den. Zolang er maar gedacht
wordt vanuit het besefdat wij niet
kunnen doen met de liturgie wat
we willen, maar dat het zoeken
naar Gods eer centraal moet

staan. Dat alleen kan de gemeente
geven wat ze nodig heeft in de
srrijd van de eindtiid. Dat alleen
kan de gemeente tillen op het ni-
veau van een gemeenschap die
weetwatze belijdt en dat krachtig
uitdraagt. Dat alleen maak de
eredienst tot een feest, waarin de

Iof en aanbidding als liefelijk
reukwerk opklimmen tot voor
Gods iroon. Dat mag kerkenra-
den bezighouden, juist in onze
rijd.

M.I. DE VRIES

draagvlak dan in bijbelse argu-
menten.
Natuurlijk is het goed om de stem
van de gemeente te horen. De
nieuwtestamentische gemeente

is, als hetgoed is, nietalleen ho-
rig, maar ook mondig (een eerder
jaarthema van de Gereformeerde
Bond). Maar de stem van de ge-

meente moet niet de enige zijn
die in de kerkenraadsbeslissing
telt.
Een wellicht nog groter gevaar is
het wanneer kerkenraadsleden

houden een volstrekt legitiem
antwoord zijn. Dan nog moet de

vraag gesteld worden in welke
berijming de Schrift het meest
recht gedaan wordt. Maar het is
errenzeer legitiem om ook andere
schriftgedeelten in berijmde vorm
te willen zingen om ook Christus
en de Geest bij Hun namen te
noemen. Daarin spreekt immers
evenzeer Gods woord als in de

psalmberij min gen, afha n kelij k
van de schriftnabijheid van de

beriiming uiteraard. Het zingen

Het is legitiem
om ook andere

Schriftgedeelten in

berijmde uorm te
willen zingen.
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Anze tijd kent ueel frisse aandacht uoor de psalmen

DRIE NIEUWE BERIIMINGEN

We beleven een tijd waarin veel frisse aandacht
is voor de psalmen, zeker ook voor het op-
nieuw berijmen ervan. Deze rijke belangstel-
Iing voor de psalmen maakt blii.Ze is er een

uiting van hoe kostbaar en waardevol de psal'
men ziin.

te berijmen yoor de gemeente.

Het resultaat van de jongste berij-
mingen laat zien dat de nieuwe
dichters iirtensief met de psalmen
zijn orrigegaan. Hun werk dwingt
respect af. We ivillen dezevev
schillende pogingen van kantte-
keningen voorzien. Hierbij laten
we een dichterlijke beoordeling
zo goecl ais weg. Er zijn anderen
die daarover rnet wijsheid kunnen
spreken. We willen ons in dit arti-
kel vooral richten op de inhoud
en op de gebruikte woordenschat.
Is die verantv,roord en passend, is
die begrijpelijk en helder?

v**t{ fr{{.§

Om te beginnen kijken we naar
Psalmen uooÍ n1). De dichters hier-
van hebben de ons bekende melo-
dieën losgela-
ten. Dat maakt
het naar de ere-
diensten toe een

stuk lasriger. 1it.i i t
Ook gaan ze .:. : ,

quarijn'rschem& . :', li
een andere weg.
het is veel vrijer.
Eindrijm lcomt
biitiiden wel
Yaor, maar zeker niet in een strak
scherna. Dat geeft een zekere vrij-
heid our de gangvan een psalm
recht te doen, maar maakt het
onthoudelr ervan weer lastiger.
Deze berijming is compleet. Dat
is een indrukwekkende prestatie.
We kornen een heel aantal mooie
regels tegen" Door de frisse ver-
woording kan een psalm nogal
eens dichtbij komen. Maar er kle-
ven roch ook bezwaren aan. Om
te beginnen is her taalgebruik
lang niet altijd passend voor de

eredienst. Neem Psalm z. Die is
coinpact vertaald. Dat geeft de
psalm kracht. Maar dan staat er
de regel: 'Hoor je de HEERnu de

draak rnet hem steken?'
Ook is er nogal grote vrijheid in
het verwoorden van de psalm.
Allerlei Hebreeuwse namen van
personen en plaatsen n orden bij-
voorbeeld nogal eens weggelaten
om de psaim een meer eigentijds
uiterlijk te geven.

N'Eï hï§§§IAAN§.SPEN
Ik wil de vinger vooral leggen bij
een belangrijk punt. In Psalm z
wordt de heilskoning genoemd
die God alsZiin Zoon aanspreekt.
Daar staat de belangrijke zin: 'U
bentMijn Zoon, heden heb Ik U
verwekt'. Dit is een belangrijk
vers dat in het Nieuwe Testament
wordt toegepast op de Heere Ie-
zus. Maar Psalmtnuoor nu berijmt
met: 'God zei me: Ik heb jou mijn
zoon gemaakt'. Daarmee is het
'verwekken' geworden tot'ma-
ken'. En zo is de openheid van de

tekst op Christus verdwenen. Dat
moet als verkeerd worden afge-
wezeí|.
Dit is vaker zo in deze berijming.
De psalmverzen die op Christus
w1zen, zijnzovertaald dat je die
lijn nauwelijks kunt ontdekken.
Ze zijn niet echt 'Messiaans-open'
berijmd, terwijl de F{ebreeuwse
tekst dat wel is. Dat moet ais een
groot manco worden benoemd.
Dit zien we ook gebeuren bij
Psalm 8, 16, 7z en uo.

PRgË§BUhIÍt§L

De volgende berijming noemt
zich De nieuwe b eríjming, al gebrui-
ken we die naam gewooniijk voor
de berijming van ry67 . Het is een

proefbundel die dertig psalmen
bevat. Deze proeve maakwel ge-

bruikvan de Geneefse melodieën
en dat brengt haar gelijk al dichter
bij de bestaande Oude en Nieuwe
Berijming.
Mooie regels zijn erin te vinden.

Dr. P.F. Bouter
is predikant uon
de hervormde

gerneente te Bode-
graven en lid uan

het hoofàbestuur
uan de Gerefor-

meerde Bond.

il l,r ,';i, : r1"

W §'et opnieuw beriimen ge-

ffi beurt op allerlei wiize.
A À I-ler proiect Psalmen uoor

Nu komt met nieuwe melodieën
en eigentijdse woorclen. De nieuwe

Psolmbe.rijmrng gebruikt de be-
kende Geneefse melodieën, maar
berijmt de psaimen geheel nieuw
De Goudse neerlandicus dr. E.

Hofman neernt de berijming van

ry73 als uitgangspunt, met dus
de Geneefse melodieën. Hij pro-
beert deze berijming naar de

woordenschat van heden over te
brengen.
Ook vermeldenswaard is dat en-
kele jaren terug ds. C.l. Meeuse in
de kring van de Gereformeerde
Gemeenten l«vam met zijn nieu-
we psalnrberijming op grond van
de berijming van Marnix van St.

Aldegonde. Onlangs schreef ds.
C.G. Vreugdenhil yan de Gerefor-
meerde Gemeenten dar deze be-
rijming gereformeerder is dan

't773' . De psalmen vormen het
gebedenboekvan IsraëI, van de

Heiland, van de apostelen, van de

kerk van alle tif den. Dat maakt het
verheugend dat er zo veei aan-
dacht is voor de psalmen.

INï§N§IËF
Psalmen berijmen is geen eenvou-
dig werk. Het is intensieí. De
dichter moet met veel factoren
rekening houden. Daar ligt een

melodie, er is een rijmschema en
een eigen woordenschat. Dichters
in verleden en heden worstelen
om binnen die kaders de psalmen



Psalm r3g: 'U kent mij, Heer, en

U ontwart / al de geheimen van
mijn hart'. Dan ineens woorden
die niet erg passen: 'Vernuftig
ben ik gecreëerd'.
Als we hier dezelftle Psalm z ne-
men, dan lezen we: 'jij bent Mijn
Zoon.lou heb Ik uitgekozen'.

Opvallend is het
spreken over
'jou'. Datvinden
we vaker. In dit
vers is het'ver-
wekken'vervan-
gen door'uitge-
kozen', Ook
hier wordt het
moeilijk de lijn

naar het Nieuwe Testament, naar
de vervulling in de Heere Jezus te

ontwaren. Deze psalm is beknopt
berijmd. Het is knap om in twee
coupletten zoveel van de psalm te

verwerken. Wezenli.ike dingen
ontbreken echter.

Bij Psalm 8 vinden wij eenzelftle
gebrek aan openheid naar de ver-
vulling in de Heere |ezus: 'U
schiep de mensen haast als heme-
lingen'. In plaats van het enkel-
voud (zoon van de mens, met
openheid naar de Zoon des men-
sen) is er een meervoud dat deze
lijn zelfs verduistert.

vRl,
Ook roept deze proefbundel gere-
geld vragen op qua taalgebruik.
Soms is het heel vrij: 'Zíin g)im-
lach'voor 'Zijn aangezicht'. Soms
is het wat modieus: 'Is die God
van jou soms dood?' voor 'Waar is
uw God?'Wel refíend als para-
frase, maar is het passend als be-
rijming?
Ook is het gedicht soms zo dat de

kracht van het vers wegva.lL Neem
Psalm r3o waar de dichter zijn
zonden belijdt, dan vergeving
ontvangt en van daaruit God van
harte wil dienen. In deze berij-
ming keert de volgorde van de
laatste twee om: 'Ik zal U altijd
eren, omdat U graagvergeeft.' Zo
is hetvers spanningsloos gewor-
den, hetgeheim is eruit. Yoeg
daarbij dat in het eerste vers niet
meer over zonden en ongerech-
tigheden wordt gesproken, maar

over fouten (vaker in deze berij-
ming): dat maakt het nogal vlak.
Deze n-ieuwe berijming heeft fris-
heid en een heel aantal mooie
regels, maar is zo nog niet bevre-
digend.

HERZIEN

Als derde hebben we de pogíng
van dr. E. Hofman om'r773'te
herzien. Het mooie van die po-
ging is dat er wordt aangesloten
bij de berijming die in een heel

aantalvetzen
diep in harten
van mensen
ligt. Als dat be-
waard kan blij-
ven en tegelijk
het verouderde
kan worden
herzien, zou dat
werkelijk mooi

zijn en een brug kunnen vormen
om het rijke van ons verleden op
goede wijze mee te krijgen in
nieuwe generaties.
Het is tegelijk een werk dat nog
lastiger is dan het nieuw berijmen
van psalmen. Ie hebt niet alleen te

man heeft geen geringe taak on-
dernomen. Wat nu voorligt,
dwingt respect af.
De proefbundel bevat vijftien psal-

men. We komen, zoals te verwach-
ten valt, heel wat bekends tegen.
Maar hoe is het resultaat? Op een

heel aantal plaatsen is duidelijk
verbetering merkbaar. In Psalm r
is hetwoord'samenrotlen' ver-
dwenen. In Psalm 8 het woord
'Opperwezen'. In Psalm zz'Wie
vet is'. In Psalm 3z 'een muil'. Zo

is er allerlei winst te noemen.

VRAGEN

Wat is er yoor teruggekomen? Dat
roepl toch meer dan eens vragen
op. Wat moeten we met'een boos
beraad'in Psalm r (voor het ove-

rige is Psalm r verbeterd)? Wat te
denken van 'U hebt een sterke
macht doen gronden' en'vinger-

De psalmen uor-

men het gebeden-

boek von lsraë|,
uan de Heiland,
uon de opostelen,

uon de kerk uon

alle tijden.

DE WAARHIIDSVRITND 22 APRTL 2016 t7

maken met de melodie en het
rijmschema, maar ook met de
bestaande berijming. En als soms
een eindwoordwijzigt, moet het
hele vers worden herzien. Dit is
een zeer moeilijk werk. Dr. Hof-
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werk' in Psalrn 8. In lijn met ry73
hebben we il deze herziening bij
Psahn 8 wel de opetheid naar de

vervuiling in Christus: 'de mensen-
zoon Uw teerste liefde schenkt'.
Mocil
En dan Psalm zz. Een woord als

'bloedgierig' is moeilijk te p.laatsen.

En het lvel erg barokke taalgebruik
in de berijmingvan'1273'is niet
weggenomen. In Dsalm 32:i'lezen
we over'verdriet', terwijl het daar
gaat over berouw. Ik begrijp rvei de

keuze voor 'verdriet', maar het roept
hier toch gemakkelijk andere gevoe-
lens op. In vers r van deze psalm
vinden rve de woorden 'waaraan hij
was ontdel«'wat toch wel erg'inge-
kleurde taal' is.
Bij Psalm 5r is in vers 3 de'toren'
(Gods toorn)' rveggedaan. Ervoor in
de plaats kwail: ik ben verloren. Dat
is een uitdrukking met een sterke
Iading, \vaarvan her heel wat is om
die in de berijming toe te voegen.
I(ijken we naar Psalrn 68, dan zien
we het gelieftie vers ro geheel onge-
wijzigd. Bij vers 17 is het'FIoe
vrees'lijk ziit G' alom' vervangen
cloor'wekt diep ontzag alorn'. Dat is
heel mooi. Het'vreselijk' betekende
ín ry732 vreeswekkend, ontzagwel(-
kend, bij ons betekent het: heel erg.
In Psalm 7zvínden we bif vers 8: 'Zo
moet de l(oning eeuwig leven! Bid
toch voor Hem alcloor.' Dan gaat hel
lijken op een dagelijkse voorbede.
llaar in de Oude Berijming was aan-
bidding en erkenning bedoeld. I-Iier
is de herziening verwarrend.

C§MBIilÀïIË
Deze herziening laat zien hoe bui-
tengewoon moeilifk het is om een

bestaand dichtwerk bij te schaven.
We zien mooie dingen , zeker. Maar
als geheel zitten er ook nogal wat
haken en ogen aan. Allerlei verou-
derde woorden en zinnen zijn ge-
bleven, verouderd en herzien kan in
één vers door elkaar heen lopen.
Het is een combinatie geworden van
goede verbeteringen, met toch gere-
geld tegenvallende herzieningen of
gebleven verouderde woorden. Ge-
regeld blijkt het moeilijk om de

krachtvau uitdrukking in'r77g' te
handhaven.

P.t. B0r3ïE&

C&§-IJfuïN

VOTUM EN GROET
À ls mensen ral<en we gewend aan

d& riruelen, aair vaste uitdrukkingen
,d- B"di" *,e ell<e week weer horen.
Dat geldt ook voor de eerste en laatste
momenten ir onze kerkdiensten.
Aan het begin van iedere eredienst kiin-
ken het vorum en de groet. Wat bijzon-
der om een groet uit de hemei te ont-
vangen. Elke zin in deze aanhefklinkt
hooggestemd en heeft een inhoud die
heel het leven omvat.

In de woorden'onze huip is in de Naam
van de Heere, Die hemel en aarde ge-
maakt heeft', spreken we uit dat alles
van Hem is. De Heere heeft alles gemaakt, hier op aarde
maar ook boven in de hemel. Alles wat itr deze wereld ieeft,
vindt zijn bestaansrecht in Hem, de Schepper, Die sprekend
de wereld tot aanzijn riep.
De zin 'Die trouw houdt van geslacht tot geslacht, rot in eeu-

wigheid' spreektvan geloof en vertrouwen dat God niet laat
varen de werkenvanZï1n handen. Gods verbondstrouw is
voor eeuwig.
Deze belijdenis, die door de predikant aan het begin van de
dienst wordt uitgesproken, brengt de toewijding van de ge-
meente onder woorden en spreek naar de Heere en naar
ell<aar uit wie Hij voor ons is.

Dan volgt de groet: 'Genade en vrede zij u van God, de Vader
en van de Heere lezus Christus, door de Heilige Geest.'

Cokkg deVisser
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HÍ' in dezsndosse liturgie dre

i1l- míjn leuen cls gelouige dragen
huis
van de Heere komen en deze groetvan Hem aanhoren. Ik
magvergevingonrangen vooralle zonden die ik de afgelo-
pen week heb gedaan. Er wordt mij yrede toegezegd in de
grote wereld van oorlog en geweld en in de kleine wereld
met de zorgen van elke dag. Wij mogen als gezegende men-
sen midden in deze wereld staan, omdat wij als gemeente de
groet en de vrede van de Heere hebben ontvangen, elke zon-
dag weer.

AIs de kerkdienst bijna ten einde is, ontvang ik deze woor-
den nog eens: 'De genade en wede zij met u allen.' Het zijn
vaste uitdrukkingen in de zondagse liturgie die mijn leven
als gelovige dragen en waar ik steeds op mag terugvalien.
Wat zijn wij kerkmensen toch bijzonder gezegende mensen.

c$Kt{Y 8E V!§SËR

N.a.u.'Adem am

uon U te zingen.

Psalmen uoor Nu',
uitg. Boekencen-
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Liederen tanen een bepaald godsbeeld

OP TO()NHOOGTE IN DE KERK?

F'i

Het zingen van de Geneefse psalmen behoort
vanouds tot een van de kenmerken van Gere-
formeerde Bondsgemeenten. Wat gebeurt er
als in de eredienst ook gezangen en liederen
uit het lichte repertoire hun intrede doen?

ren raken op zaterdagavond tij-
dens het jeugdwerk met het re-
pertoire van de jongerenbundel

vertrouwd. En als er dan tijdens
bijzondere geiegenheden of te-
rugl<omdierrsten rtrimre is toor
een lied, is de keus snel gemaal<t:

uit de trundel die we vanuit het
jeugdrverk kennen.
Nu staat in een bundel als Op

Toonhoogte een grote diversiteit
aan liederen. Van beproeíde ge-
zangen tot vroegrijpe opwek-
kingsliederen. Het is niet moeilijk
om met het oog op een Éèesteiijke
eredienst in een Gerefbrmeerde
Bondsgemeente een selectje te
maken van gezangen die qua stijl
en inhoud helemaal in liln liggen
met de kerkmuzikale (psalm-
zang)traditie van de gemeente.

AHDEfrT ïRA§ITIË
Tegelijk is het óók niet moeilijk
om voor een bijzondere eredienst
een lijstje samen te stellen van
liederen die weliswaar door kin-
deren en jongeren graag gezon-
gen worden, maar die uit een heel
andere muzikale traditie stam-
men en de liturgie van kleur doen
verschieten.
Bij datlaatste is te denken aan
zowel inhoudelijke als muzikale
aspecten.
Welk gods-
beeld gaat
er uit van
een lied a1s

'Mijn Vader,
dank U wel'
(::g)? welk
beeld van

OE BIGEtËIDIN6
De muzikale kant is - als tr,yeede -
ooknietonbelangrijk. In een tra-
ditie waarin de psalmzang van-
ouds door het orgel wordt bege-
Ieid, kun je niet in één keer over-
stappen op een lichter genre zon-
der de organist in problemen te
brengen. Liederen van lohannes
de Heer gaan nog wel, maar de

meeste Psalmen voor Nu moet je

niet met een orgel wflien begelei-
den... En dan is er nog de zin-
gende gemeente, die haar tong
breekt over s,.ncopen, voorhou-
dingen en lastige ritmes in som-
mige liederen.
I(ortom, wie een bundei als Op

Toonhoogte wil benutten voor de

eredienst, zal z'n huiswerk goed
moeten doen. Zowel naar inhoud
als naar muziek zal zorgvuldig
gekeken moeten worden.

MTÏ ïVIJ§HËiCI

Dat geldt echter yoor elk gezang-
en liedboek. Ook de nieuwe bun-
del l4/eerklank, die pretendeert
'waardige kerkliederen' te bieden,
moet met wijsheid gebruik wor-
den. Bijvoorbeeld als het gaat om
de grote rubriek kinderliederen.
Her is voor mij nog geen uitge-

maakte zaak
dat een Gere-
formeerde
Bondsge-
meente op
zondagrnor-
gen massaal

'Zoals klei iu
de hand van

§ n veel gemeenten die zich re-

$ kenen tor de Cereformeerde
A gond worden (nog altijd) al-
leen de psalmen en enige gezan-
gen gezongen. Maar onmisken-
baar is er een onrwikkeling
gaande waarbij in diverse ge-
rneenten steeds meer gezangen en

liederen de liturgie bereiken: op
fèestdagen, tijdens zogenoemde
terugkomdiensten van kinderen
uit de oppas of in de middag-
dienst op bid- en dankclagen.

xtralJ'-[s

I)e vraag is nu niet wat we hiervan
moeten vinden. De vraag is wat er
gebeurt met de liturgie als ander
repertoire dan de aloude psalmen
in de eredienst een plek krijgt, Op
dit punt worden namelijk keuzes
gemaakt: dls we gezangen en lie-
deren gaan zingen, waar halen we
die dan vandaan?
Onmiskenbaar heeft de achterlig-
gendejaren de bundel Op'loon-
hoo gte v an de Hervormd-Gerefor-
meerde )eugdbond (FIGIB) hierin
een belangrijke functie gehad.
Die bundel, bedoeld voor het
jeugdwerk, l<reeg een bredever-
spreiding binnen kerkelijk Neder-
land. Overigens naast uitgaven ais
de Eu arge|ische Líedbundel (recent
opgevolgd door Hemelhoog) en Uit
aller monà.

0Ftïwtt{t(Et_tÍrtGEN
Het is niet moeilijk te bedenken
hoe de ontwikkeling gaat. Met
kinderen van de crèche wordt ge-
zongen uit Op Toonhoogte.longe-

Drs. ). uon der

Knijff uit Apel-
doorn is theoloog

en werkt als mu-

ziekredacteur bij
het Reformatoriseh
Dagblad.

Iezus komt er naar r,oren in een

l<inderlied als 'Zing, zing, zingen
maakt blij' (:6S)? tvloetie het
riberhaupt willen dat een gemeen-
te met mensen in de leefltijd van 4
tot 84 jaar liedjes van Eily en Rik-
kert aanheft?

de pottenbakker' oí'Hoger dan
de blauwe luchten' moet gaan

zingen.
Het (nieuwe) lied in de lirurgie is
een spannende en uiterst serieuze
zaak.

J. VA'U PËN ffiilI}FF

Elkliedbaek

rnoet met wijsheid

gebruil<t worden


