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Lied
van de maand maart 2016:

Zing jubilate voor de Heer
LB 652

A

lles wat adem heeft …

‘Zing jubilate voor de Heer´ – LB 652
Is Pasen voorbij als de paasdagen achter de rug zijn? In theorie niet, in de praktijk van alledag wel. Niet omdat we
de Opstanding weer vergeten zijn, wel omdat de speciale focus weer verzwakt. Probeer daarom eens een
spanningsboog van Pasen naar Pinksteren te trekken – vijftig dagen feest omdat de dood is overwonnen, omdat
de Heer is opgestaan, omdat hij de Verheerlijkte is. Vijftig dagen om te zingen. Wees God indachtig, jubilate!
‘Heel de aarde, juich voor God’, zo begint Psalm 66, de intochtspsalm van de 3de zondag na Pasen. ‘Jubilate Deo
omnis terra’, zong men eeuwenlang en soms nog steeds. De 3de zondag na Pasen ontleende er zelfs zijn naam aan,
Zondag Jubilate. Het lied van deze maand, LB 652, werd speciaal voor deze zondag geschreven. Maar het kan de
hele Paastijd, van Pasen tot en met Pinksteren gezongen worden. In navolging van de psalmen wordt de totale
schepping opgeroepen om te zingen: hemel en aarde, engelen, goden, mens en dier, sterren en stenen, vogels en
vissen, licht en water, bloemen en bomen, vlees en bloed, lichaam en ziel. Zing jubilate voor de Heer uw Vader,
voor de Zoon die de hemel verliet en de zonden verzoende, voor de Geest die uw hart met vuur geneest. Wees
God indachtig, jubilate!
Gaat het niet wat ver om zelfs de ‘goden’ op te roepen God te loven (couplet 1)? Nee, dat is niet het geval.
Sterker nog, het is Bijbels. Kijk maar naar het begin van psalm 29 of het zevende vers van psalm 97. Lees Psalm 89
(vs. 7), 95 (vs. 3), 96 (vs. 4), 135 (vs. 5). Denk niet dat goden inmiddels de wereld wel uit zijn – iedere tijd en elke
cultuur creëert zijn eigen goden, de onze net zo goed… Maar juist die zelfkennis geeft inzicht. Want er is slechts
één God, de Drie-ene. Zing dus jubilate voor deze ENE, Vader, Zoon en Geest. Wees God indachtig, jubilate!
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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 is gekozen met oog de Paastijd, de vijftig dagen van Pasen tot en met Pinksteren.
De begeleiding is in de begeleidingsbundel van het Liedboek te vinden.
Zing en speel het lied in een levendig tempo, alert – de melodie (en de tekst) geeft daar alle
aanleiding toe!
De melodie is te beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=B9m7-tYkoPE&feature=youtu.be
(of via de onderstaande pagina van EREdienst).
In EREdienst van maart 2016 is een uitgebreide toelichting op dit lied (tekst, melodie, achtergronden
e.a.) te vinden. Zie voor meer gegevens: http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst.
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