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Lied van de maand
maart 2015
78a ´Luister, volk van God´

V

ertrouwd raken met het nieuwe liedboek

´Luister, volk van God´ - LB 78a
‘Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond.
‘Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze
kinderen niet onthouden…’
Geloven kan niet zonder luisteren. Geloven kan niet zonder doorvertellen. Die Bijbelse waarheid staat
centraal in psalm 78. (En daarom wordt die psalm ook wel de onderwijspsalm genoemd.) Gezang 78a uit
het nieuwe liedboek gaat over deze overdracht. Vertellen en overdragen is de ene pool, de andere is
luisteren en overnemen. Een doorgaande beweging door de eeuwen heen. Ouders vertellen het de
kinderen, zij vertellen het als de tijd daar is hun kinderen en zo gaat het door de tijden heen. Dat wat
doorgegeven wordt is - in de woorden van dit lied - ‘het oud geheim’, ‘Woord van onze Heer’, ‘Gods
liefdewet’, ‘zijn daden’. Zo blijft dit kostbaar erfgoed levend, zo loopt de lijn van toen naar nu naar
straks. Dat proces van overdracht krijgt mooi gestalte in een wisselwerking tussen coupletten en refrein.
Het een vertellend, het ander reagerend. In het laatste couplet komt trouwens kort het tweede aspect
van Psalm 78 aan bod: het jezelf ontrekken aan het proces van overnemen en doorvertellen, door Gods
grote daden te vergeten.
Het lied, van de Amerikaan Greg Scheer, won de eerste prijs in een liedwedstrijd ter gelegenheid van de
internationale Calvijnherdenking (2009). Het voldeed aan de eis om te staan in het spoor van Calvijn,
namelijk het aanmoedigen van Gods volk om de erfenis van het geloof aan volgende generaties over te
dragen. In het lied komen verleden en heden op een mooie manier samen, niet alleen qua inhoud, maar
ook qua vorm en stijl. Lui achterover zitten is er niet bij, want dit lied vraagt om actief zingen en actief
luisteren. Maar ja, zo gaat dat met overdracht van kennis en inzicht – dat gaat niet vanzelf, dat vraagt
om inzet en actieve deelname. Een leerzaam lied dus, in alle opzichten.
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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.
Het lied is goed te zingen door de gemeente, maar dat vraagt om een goede muzikale voorbereiding.
Zie daarvoor het hieronder bij de laatste opmerking genoemde artikel.
Een geluidsopname (van de Engelse versie) van het lied is te vinden op:
http://www.calvin09.org/da6108a7c6cc669af89aece25c59e77a/de/calvin-actio/hoeren2/
De zetting is te vinden in de begeleidingsbundel bij het Liedboek 2013, en kan ook worden
gedownload: http://www.calvin09.org/media/pdf/Materialpool/hymne_nl.pdf.
In EREdienst van januari 2015 is een uitgebreide toelichting op lied 78a te vinden (p. 15-19). Zie
http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst.
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