
OVERDENKING ZING MIJN ZIEL 

 
Zing mijn ziel, dat is de titel van het 

dagboekje voor de 40-dagentijd van dit 

jaar, ontleend aan de psalm die wij 
gelezen hebben, psalm 146. Mensen 

schrijven dit keer niet over een 
Bijbeltekst, maar hebben een lied 

uitgekozen dat veel voor hen betekent. 
Dat levert verrassende en ontroerende 

verhalen op. 
 

Als kind hield ik veel van zingen. In de 
klas of daarbuiten. Ook in de kerk. In 

het begin van mijn lagere schooltijd 
was er nog geen kindernevendienst en 

zat je als kind de hele dienst in de 
kerk. Dat is nu onvoorstelbaar, maar 

was toen min of meer gewoon. Zingen 

vond ik toen verreweg het leukste 
onderdeel van de dienst en ik 

probeerde zo veel mogelijk liederen te leren kennen. Ik leefde op als er 
een lied gezongen werd dat ik al kende, dat zong ik dan zo hard mogelijk 

mee, trots dat ik het zo goed kon. Ik denk dat dat voor de meeste mensen 
nog steeds geldt, dat we graag liederen zingen die we goed kennen en 

waarin je mee kunt doen. 
 

In de tweede klas kreeg ik een juf die veel van zingen hield en die een 
kinderkoortje bij ons in de kerk oprichtte. Ik bewonderde haar een beetje, 

zoals kinderen kunnen doen, en o wat was ik blij toen ze me op een dag 
zomaar vroeg of ik geen zin had om mee te zingen in het koortje. Zelf had 

ik dat nooit durven vragen. Het kinderkoor hielp toen de gemeente om 
zich het nieuwe liedboek eigen te maken, dat van 1973. Een van de eerste 

liederen die we leerden was Wij moeten Gode zingen halleluja. Er kwam 

een fluit en een trom bij, prachtig klonk dat. Het is altijd een van mijn 
lievelingsliederen gebleven. 

 
Het is een lied waarin het zingen zelf tot thema is gemaakt. Als je in het 

liedboek op zoek gaat naar liederen die gaan over zingen kom je er heel 
wat tegen. Als je achterin in het register kijkt zijn er al 20 liederen die 

beginnen met het woord ‘zing’. En dan zijn er nog veel meer liederen 
waarin tot zingen wordt aangespoord: of waar het op een andere manier 

over zingen gaat: Een lied van uw verwondering dat nog uw naam niet 
onderging, Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt, of 

Gij immers, eeuwig ondoorgrond, legt zelf dit lied ons in de mond, ten 
teken dat Gij bij ons zijt. 

 



Zingen en geloven hebben blijkbaar veel met elkaar te maken. Zingen is 

meer dan spreken. Zingen is bezingen, het uiten van verwondering, 
dankbaarheid, diepe vreugde, of van juist wanhoop, vertwijfeling, protest, 

als een commentaar, een antwoord. In het lied verheft de mens zijn stem, 

geeft een eigen antwoord in plaats van de dingen zwijgend te ondergaan.  
 

Of dit antwoord tot iets of iemand gericht wordt of zomaar de ruimte 
ingaat en daar verdwijnt, in die vraag is het beslissende verschil tussen 

geloven en niet geloven gelegen.  
Ik kan het niet helpen, maar altijd als ik een mens zie zingen, met 

overgave, gaat daar voor mij iets religieus vanuit, wat die persoon daar 
zelf ook bij mag denken. Het is alsof er klanken worden uitgezonden naar 

een verborgen Aanwezige, alsof er in ieder lied Iemand aangesproken 
wordt die zelf onzichtbaar blijft. 

 
In bijna alle religies neemt het lied een grote plaats in. Mogelijk is de 

oorsprong van het lied religieus. Zijn mensen ooit begonnen met zingen 
omdat ze wilden danken, loven, bidden, smeken, zich verwonderen. En 

hebben ze daar een taal, een manier voor gezocht die anders was dan de 

gebruikelijke manier waarop mensen met elkaar communiceren en elkaar 
met woorden duidelijk maken wat ze van elkaar willen. Er zijn dingen die 

je niet kunt zeggen, dan klinken ze misplaatst, dweperig, overdreven, 
maar die je wel kunt zingen, dan klinkt het niet meer raar, maar ineens 

heel waar. 
 

De Allerheiligste troont op de lofzangen Israëls, zo zegt het een andere 
psalm. Vrij vertaald: God moet het hebben van het zingen van de 

mensen. Jan Willem Schulte Nordholt, liedboekdichter, heeft een gedicht 
geschreven met deze titel dat met dit psalmcitaat begint. Het eindigt als 

volgt:  
 

Hoe zou ik Hem kunnen zien! 
De rook van mijn woorden stijgt 

omhoog en verhult Hem. Hij is 

verborgen boven mijn stem. 
 

Maar alleen mijn zingen geeft 
mij de zekerheid dat Hij er is. 

 
Misschien komt God wel nergens dichterbij dan in het zingen. En is het, 

zoals het lied dat zegt, Hij het Zelf die in onze mond het lied legt, ten 
teken dat Hij bij ons is. Zo versta ik liturgie. Liturgie is enerzijds iets dat 

wij mensen doen. God gaat daar bovenuit. Wij kunnen God natuurlijk 
nooit in onze woorden en onze liederen vangen. Boven onze stemmen 

verborgen is Hij. Maar tegelijk geeft Hij in ons zingen en bidden, onze 
adem, onze stemmen, en in de klanken van de muziek die wij 

voortbrengen, ons het besef van Zijn verborgen aanwezigheid. 


