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Preek van 3 maart 2019, Epifanie,  
gehouden in De Morgenster in Papendrecht ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van onze organist Arie de 
Bruijn, 
door ds. Piet van Die 

 

DE LOFZANG HOUDT ONS GAANDE 

Juich de HEER toe, heel de aarde (Psalm 100,1) 

Van lucht 

Muziek is een eigenaardige kunstvorm. Een schilderij wordt gemaakt van verf. 

Een beeldhouwwerk van steen. Een gedicht van letters. Maar muziek wordt 

gemaakt van lucht. Je kunt het dan ook niet vastpakken. Een schilderij is een vast 

ding. Daarom kan er voor een schilderij miljoenen betaald worden. Dat zal niet 

gebeuren met een muziekstuk van – ik noem maar iemand – Arvo Pärt.  

Toch is muziek de kunstvorm die mensen het diepst aangrijpt. Ik ben groot 

liefhebber van poëzie. Toch zijn er maar een stuk of drie gedichten die mij telkens 

tot tranen toe kunnen beroeren. Maar laat een van de cello-suites van Bach 

horen, laat Lied 416 (het bekende zegenlied) zingen, of zet ‘Stairway to Heaven’ 

van Led Zeppelin op, en bij de eerste tonen word ik al bij de strot gegrepen. 

Muziek is de snelste weg naar de diepste regionen van de ziel. 

Flow 

Muziek maken is dan ook veel meer dan nootjes spelen. Wie nootjes speelt, 

maakt nog geen muziek. Iedereen die weleens muziekles heeft gehad, weet dat. 

Je oefent en oefent. Soms tot grote frustratie van jezelf. En soms lukt het om de 

nootjes keurig in tempo te spelen, bouw je – zoals dat genoemd wordt - 

spiergeheugen op, maar is het nog geen muziek. 

Muziek wordt het pas als jij niet alleen muziek speelt, maar wanneer de muziek 

zichzelf door jou speelt. Als er sprake is van een flow. Het is als met zwemmen. 

Zwemmen lukt pas als jij niet alleen de slag te pakken hebt, maar als je ook weet 

en voelt en durft vertrouwen dat het water jóu dráágt. Als je alleen je hoofd 

boven water weet te houden, zwem je nog niet. Het is de kunst om twee 

tegenstrijdige dingen te combineren: je inspannen én je laten gaan. Als het 

laatste lukt, vergeet je jezelf. Word je boven jezelf uitgetild. 
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Gods snelste manier 

Daarom zingen mensen zo graag. Daarom zingt de kerk zo graag. Wie zingt kan 

én zichzelf zijn én zichzelf loslaten. Het is de snelste manier om – ik wilde bijna 

zeggen: om bij God te komen. Maar het is, denk ik, andersom: muziek biedt God 

de snelste manier om óns te bereiken! Wie muziek maakt, laat namelijk zijn 

afweer vallen.  

Wie vaak op een preekstoel staat, ziet dat voor zijn ogen gebeuren. Ooit pochte 

een collega van me dat er mensen tijdens zijn preek moesten huilen. Waarop 

een andere collega die erbij was, nuchter opmerkte: ‘Was je preek om te huilen 

zo slecht dan?’ Hij zette de ander met beide benen op de grond. Want de meeste 

predikanten weten: een lied grijpt vaak dieper dan een preek. Je staat op de 

preekstoel wat dat betreft eerste rang. Je ziet regelmatig mensen bij liederen vol 

schieten. Vol schieten – wat een mooie uitdrukking eigenlijk! 

De adem van Gods Geest 

Zingen is misschien wel de manier waarop God het dichtst bij ons kan komen. 

Om te zingen heb je je adem nodig. Je brengt met je stem de lucht in trilling. 

Lucht, adem – het zijn in de Bijbel woorden voor God zelf. Of beter: voor de Geest 

van God. Het woord ‘geest’ is in de Bijbel hetzelfde woord als voor ‘adem’ en 

‘lucht’ of ‘wind’. God is als de wind: je ziet hem niet, maar merkt hem wel. Of: 

God is als de lucht die je in- en uitademt. Dichterbij kan niet!  

Denk bij God dus niet alleen aan de Eeuwige die alles overstijgt – dat ook! - , 

maar ook aan de lucht die je in- en uitademt. Wij zingen ons geloof niet alleen 

uit, maar ook in. We zingen God naar binnen! Daarom schreef Paulus: ‘Zingt met 

heel je hart liederen die de Geest je vol genade ingeeft.’ Je knapt ervan op. Je 

ádemt ervan op!  

Organist 

Daarom is het zo belangrijk dat er goede musici zijn. En als Morgenster mogen 

we ons gelukkig prijzen dat we zo’n goede musicus achter de orgelklavieren 

hebben. In een preek moet je nooit over of tot één persoon spreken. Maar 

vandaag maak ik een uitzondering. 

Als iemand al zolang je organist is, realiseer je je soms niet zo goed meer wat je 

in huis hebt. Je vindt het op den duur gewoon. Je weet niet beter. Maar ik werd 
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er telkens aan herinnerd, namelijk wanneer ik buiten de deur preekte. Dan valt 

namelijk met regelmaat op hoe beperkt andere kerken zijn. En hoe goed en veel 

de geloofsgemeenschap van De Morgenster kan zingen. Dat is voor een groot 

deel te danken aan onze hoofdorganist.  

Roeping 

Veel mensen realiseren zich niet hoeveel inspanning dat vraagt. Wie door de 

week weleens in deze kerk komt, hoort regelmatig orgelklanken komen uit de 

dan lege kerk. ‘Arie schaaft weer aan zijn roeping,’ denk ik dan. Want hij neemt 

zijn taak hoog op.  

Hij is van vele markten thuis. Maar de barok en vooral Bach hebben zijn hart. En 

als hij Bach speelde, heb ik vaak moeten denken aan een gedicht van Rutger 

Kopland, getiteld ‘Een koraal’. Het gaat zo: 

 

Volgens zijn tijdgenoten was Johann Sebastian Bach 

een virtuoos organist – hij speelde met 

een onnavolgbare ‘Leichtigkeit’ 

 

lichthandigheid zou je het kunnen noemen, maar dan zo 

licht dat het was alsof het geen handen waren 

die speelden 

 

ik vermoed dat ik wel weet hoe het klonk 

alsof ik hoor hoe hij het zelf is die daar boven 

in deze kerk in die kleine machinekamer 

muziek zit te maken 

 

je hoort het eeuwenoude mechaniek, het gekreun 

van scharnieren, het geklepper van toetsen 

het gekraak van de vloer, het zuchten van wind 

hoe er van lucht muziek wordt gemaakt 

 

en er een koraal langzaam door de ruimte zweeft 

als een onzichtbare gewichtloze vogel 

Leichtigkeit 
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Van de wieg tot het graf 

‘Als een onzichtbare gewichtloze vogel’ – ook een vogel is, net als lucht of adem, 

een beeld van Gods Geest. Dit gebouw is als klankkast voor die Geest bedoeld. 

Voor die Geest is er een orgel in gebouwd. En jaar in, jaar uit maakt onze organist 

daarboven in zijn machinekamer van wind muziek. In de zondagse erediensten. 

In zaterdagmiddagconcerten. Onder de orgeltonen worden kinderen gedoopt, 

zingend worden bruidsparen gezegend en overledenen uitgeleide gedaan.  

Want zingen doen we in de kerk onder alle omstandigheden. We zingen onze 

vreugde uit in voorspoed, maar we zingen elkaar ook troost te binnen als het 

moeilijk is. Zoals Jezus met zijn leerlingen de Psalmen van het Paasfeest zong 

toen zijn laatste uur had geslagen. Zo worden wij in de kerk van de wieg tot het 

graf begeleid door muziek. 

De lofzang 

Vijftig jaar begeleidt Arie nu de lofzang. Zijn drijfveer noemt hij ‘de lofzang 

gaande houden’. Maar toen ik daar over nadacht, bedacht ik dat het ook 

andersom is: de lofzang houdt óns gaande - de lofzang die opstijgt uit de 

schepping zelf. De Psalmen hebben er oor voor. Niet alleen gelovigen juichen, 

heel de aarde is een loflied! Zoals Toon Hermans schreef:  

 

wie blies de wind de adem in 

gaf mens en dier hun wezen 

wie schreef de teksten, welke pen  

voor merels en voor mezen 

 

je voelt als iemand huilt of lacht 

of als de regens zingen 

dat zich één grote lieve kracht 

verbergt in alle dingen 

 

Wanneer we menen alleen zelf het loflied gaande te moeten houden, kunnen 

we tobberig worden. Maar de zaak waarom het gaat, is groter dan wijzelf. Het 

loflied in alle dingen houdt ons gaande. Het geeft Leichtigkeit. Tot eer van God: 

Vader, Zoon en heilige Geest.  


