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Lied van de Maand – februari 2022
Dansles met Sophia Dansen en de kerk - lange tijd was dat niet zo’n goede combinatie. Totdat we
ontdekten dat de Bijbel ons veel leert over dansen. Het gaat er om hoe en waar je danst; Mirjam en David
deden het voor. In de dans kun je laten zien, zonder woorden of juist met groot enthousiasme zingend, wat
jou beweegt, wat er in jou omgaat. In dit lied van de maand krijgen we dansles van nog een Bijbelse
persona: Sophia.
Wie is Sophia? Je leert haar kennen in Spreuken 8. Sophia is haar Griekse naam, in onze taal heet ze
Vrouwe Wijsheid. Zij is de dansende vrouw die al voor de schepping blijdschap vindt in Gods
scheppingswerk. Ze was er bij terwijl Hij alles schiep, liep bij Hem in en uit. Ze roept je op met haar mee te
gaan, mee te zingen. Onderweg dansend naar recht en vrede. Ze roept het uit: ‘Luister naar wat ik je leer,
en word wijs, negeer mijn lessen niet.’ (Spreuken 8:33.)
Dat is het tafereel van de eerste strofe van dit lied:
‘Zoek de wegen van de wijsheid die de schepping dansend groet.
Wijsheid baant het pad naar vrede, doet ons voor wat liefde doet.’
Onze blik wordt gericht op God de Vader, Schepper van hemel en aarde.
Het tweede tafereel voert ons naar een marktplein. Daar is ook wijsheid te vinden, het is er zelfs om niet
verkrijgbaar. Lees Spreuken 8: 2,3 en Jesaja 55. Als je al lezend en zingend doordenkt, kom je ook Paulus
tegen, op die markt in Athene liep ook hij met wijsheid te koop: ´want in Hem leven wij, bewegen wij en
zijn wij’ (Handelingen 17: 28).
En waaruit bestaat die wijsheid dan?
‘Hoor het woord dat mens geworden ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit vinden recht en trouw elkaar.’
Hier klinkt de echo van Johannus 1: 14 - de menswording van God. Ook hoor je psalm 85: 11.
Onze blik wordt gericht op God de Zoon, onze verlosser.
Het derde en laatste tafereel zet ons op de levensweg. Wij zijn onderweg om opnieuw geboren te worden.
Dat kan alleen als wij de wijsheid in ons hart en leven toelaten. Wijsheid wordt onze zuster, zielsvriendin
en liefste naaste. Zij wekt het heilig licht in ons en voedt ons zodat we groeien naar een nieuw leven.
Daarin zijn we dan een bevrijd en heilig volk.
Onze blik wordt gericht op God de Heilige Geest, die ons bevrijd en vernieuwt.
Het is ontroerend mooi om te ervaren hoe Ruth C Duck in drie korte verzen de rijkdom van de wijsheid van
de Drieenige God met ons deelt. Deze Amerikaanse predikant en hoogleraar liturgiek is steeds op zoek
naar een inclusieve taal voor kerklied en liturgie. Zij verlangt naar een ‘hergeboorte’ van de kerk, waarin
mensen in hun diversiteit gemeenschap ervaren en steeds meer oog krijgen voor de rijkdom van Gods
aanwezigheid. Tegelijkertijd word ik heel blij en opgewekt van dit lied, het zet me in beweging, ik wil zingen
en dansen. Het is geen wilde dans, maar ingetogen en met eerbied.
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• Bovenstaande tekst, geschreven door Henk Schaafsma, mag (met bronvermelding) overgenomen worden, in
samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
• Een uitgebreide bespreking is te vinden op 849 - Zoek de wegen van de wijsheid (liedboekcompendium.nl). Daar is
ook een geluidsvoorbeeld te vinden.
• De melodie is rustig, wiegend, en niet moeilijk. Een begeleiding is te
vinden in de begeleidingsbundel bij het Liedboek.
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