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Lied van de Maand – juli 2022
In de startblokken Hoe begin je na de zomer aan een nieuw kerkseizoen? Fris en fruitig en vol
energie? Met een diepe zucht omdat er weer van alles van je verwacht wordt? In beide
gevallen is dit een lied dat help om in beweging te komen. Vol verwachting!
Psalm 24 is een psalm vol beweging. In de eerste vier regels wordt de hele wereld geschetst –
van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft. Vervolgens gaat het over het de berg van de
HEER, over het al dan niet kunnen bestijgen daarvan en over levenswandel. De psalm eindigt
met de binnenkomst van de HEER, door de zich verheffende poorten.
Dit psalmlied neemt die beweging als letterlijk uitgangspunt:
‘Wij gaan een stapje verder, op weg met het geheim,
dat in de hoogste bergen geen mens alleen zal zijn’.
De route wordt in vertrouwen gelopen. Er haken ook steeds meer mensen aan:
‘De optocht wordt steeds langer, we lopen twee aan twee.
Wie goed is voor een ander mag altijd met ons mee’.
En dan openbaart zich het geheim, het wonder:
‘En als we daar dan samen die hoge berg op gaan,
gebeurt het grote wonder: dan sluit God zelf ook aan.’
De aloude ingangen van de psalm kunnen natuurlijk niet ontbreken:
‘De deuren zwaaien openen roepen: ‘Kijk eens aan!’
De eeuwenoude poortengaan op hun tenen staan.
En voor wie zwaaien ze open? Voor wie gaan ze op hun tenen staan? Voor, met en naar wie
lopen we mee?
‘Wie laten zij hier binnen? Wie geven zij de eer?
laat iedereen het zingen: de koning, onze Heer!’
Psalm 24 is een psalm vol beweging. Dat maakt dit lied duidelijk: de optocht, mensen die zich
aansluiten, omhoog de berg op, door de poorten die openzwaaien en omhoog reiken. Alle
eer aan God. Hij is onze Heer.
De tekst kreeg twee melodieën, die beide ook een canon zijn. Dat biedt allerlei
mogelijkheden om te zingen. Maar hoe je het ook doet, je moet er eigenlijk niet bij zitten.
Kom uít de startblokken, sluit je aan en zing al lopend. Begin (bijvoorbeeld op de startzondag)
samen in de hal en loop al zingend de kerkzaal in. Natuurlijk gaan de kinderen voorop, want
bij dit lied zijn het de volwassenen die ook mee mogen doen.
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• Bovenstaande tekst, geschreven door Anje de Heer, mag (met bronvermelding) overgenomen worden, in
samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
• Het lied is te vinden in de bundel Psalmen anders (publicatie: zomer 2022). De begeleidingsbundel biedt
begeleidingen.
• Een uitgebreidere bespreking is te vinden in EREdienst jg 49 nr. 4.
• Zie voor eerder verschenen korte bespreking: Lied & muziek – Steunpunt liturgie (gkv.nl)

