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Lied van de maand
oktober 2014
342 ‘In God de Vader op zijn troon’

V

ertrouwd raken met het nieuwe liedboek

In God de Vader op zijn troon, LB 342
Zondag aan zondag belijden wij ons geloof. ‘Met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen’, werd daar
vaak bij gezegd. Dat is niet voor niets. Bij die zondagse geloofsbelijdenis gaat het niet om het geloof van
ons persoonlijk, maar om het geloof zoals we dat met heel Christus’ kerk belijden, wereldwijd en door
de tijden heen. Dát nemen we samen in de mond. Zoals we in die ene kerkdienst samen zijn, en zoals we
op dat moment allen persoonlijk zijn, zo scharen we ons in die brede stroom van belijders.
De geloofsbelijdenis in de zondagse kerkdienst cirkelt altijd rond de Drie-ene God. Zo toont Hij zich, zo
werkt Hij – Vader, Zoon en Geest – zo wil Hij beleden zijn. Het lied van deze maand doet dat ook.
Dubbelop zelfs. In de coupletten 1 en 2 gaat het – kort en bondig – om de belijdenis van de Drieeenheid. In de coupletten 3, 4 en 5 gaat het vooral om het werk van schepping en verlossing. Zo
doorloopt dit lied tweemaal de belijdenis van de Drie-ene. Beide keren met een eigen focus en zo vullen
ze elkaar aan. Zing je dit lied, dan belijd je niet alleen je geloof, maar je scherpt het ook – deze God is
onze God.
Laat je ondertussen al zingend meenemen door de melodie, een wijs als een breed stromende rivier. Zo
mag je je, in het belijden van het geloof, iedere zondag opnieuw, mee laten nemen door die krachtige
stroom van de belijdenis van de kerk van alle eeuwen en plaatsen, niet alleen ondersteund door de
stemmen naast, voor en achter je, maar ook door de stemmen van de velen die ons zijn voorgegaan.
Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid
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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 geschreven als gezongen Geloofsbelijdenis. Het amen wordt alleen na het laatste couplet
gezongen.
De melodie is niet bekend, maar na even vooroefenen goed te zingen. Een geluidsvoorbeeld is te
vinden op www.eredienst.com (zie: http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst). Het
gaat hier om de originele versie van het lied, in het Duits, maar de melodie is hetzelfde.
In EREdienst van september 2014 is een uitgebreide toelichting bij dit lied verschenen. Zie de
bovenstaande links.
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