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Lied
van de maand oktober 2016:

Nu zingen wij getroost en blij
GK16 221

V

lammen zijn er vele, één is het licht…

´Nu zingen wij getroost en blij´ – GK´16 221
Wat is het eerste psalmvers dat je leerde? Voor veel kinderen is of was dat psalm 81: 8: 'Open maar uw
mond.' Ouderen zongen ooit ook het eerste vers: ´Zingt nu blij te moe, t machtig Opperwezen´. Daar
moest ik direct aan denken toen ik kennismaakte met ‘Nu zingen wij getroost en blij van vreugdevolle
dingen´. Het lied nodigt uit om samen te zingen, jong en oud – ‘we zingen in Gods cantorij’.
Als we dit lied zingen, zingen we in koor. Ook al omdat ‘Nu zingen wij getroost en blij’ het karakter heeft
van een geloofsbelijdenis. God bracht verandering teweeg en dat werd zichtbaar in zijn zoon: Jezus
Christus. Het gaat nog verder: Gods verandering geldt als heilsfeit voor de hele wereld. Ook heel
concreet voor ons allemaal. En voor ieder persoonlijk: ‘De dwaalgeest had mij in zijn macht, liet mij
geheel ontsporen. (…) Ik zonk weg in het moeras van oeverloze onmacht’. Beeldender en sprekender
kun je de zondeval niet omschrijven! Gods bevrijding door zijn zoon is dus voor mij persoonlijk
werkelijkheid geworden. Een geloofsbelijdenis.
Ria Borkent, (her)dichter, maakt met mooie woorden en beelden duidelijk hoe concreet Gods liefde is
geworden: “Aan liefde gaf Hij een gezicht, het heil kreeg handen, voeten. “ Er wordt verband gelegd met
Johannes 1: ‘Hij gaf het Woord dat bij Hem was; het Woord dat in Gods ogen las is kostbaar, uitermate’.
Het lied is ook stevig, robuust en de melodie onderstreept het. Het is een lied dat aan Luther doet
denken, hoe hij streed voor gerechtigheid en rechtvaardigheid. Hoe hij ook beleed: ‘Een vaste burcht is
onze God’. Het is dan ook een Lutherlied, want Luther schreef veel meer dan dat ene dat we zo goed
kennen.
Het lied doet aan Kerst denken, maar het kan in alle tijden goed gezongen worden. Het past dit jaar heel
goed in oktober bij het vieren van Hervormingsdag en het begin van 500 jaar Reformatie, omdat Luther
hier zijn grote ontdekking van Gods genade verwoorde. Samen met Luther zingen wij in koor: ‘Het rijk
van God is aanstaande!’
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Bovenstaande tekst mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op
het liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
Dit lied wordt opgenomen in het nieuwe Geref. Kerkboek onder nummer 221. Het staat nu al op het
rooster Lied van de Maand ivm 500-jaar Reformatie.
De melodie is bekend van LvK 169. De begeleiding is in de begeleidingsbundels bij het ‘oude’
liedboek te vinden.
Het lied is een vertaling van Luthers ‘Nun freut euch lieben christen gmein’ uit 1523. De
orgelliteratuur biedt veel materiaal bij dit gezang.
In EREdienst van september 2016 staat een uitgebreide toelichting op dit lied (tekst, melodie,
achtergronden e.a.). Zie verder: http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst.
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