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Weerklank 104 ~ De nacht is haast ten einde 

Joachim Georg Wilhelm Klepper brak in 1926 vanwege een slechte 

gezondheid en gebrek aan geld zijn theologiestudie af en ging als 

journalist werken, onder andere bij de radio. Ook schreef hij 

gedichten en romans. 

In 1931 trouwde hij met de dertien jaar oudere Joodse weduwe 

Johanna Stein-Gerstel. Het huwelijk leidde tot een breuk met zijn 

anti-Joodse ouders en zusters en had ook tot gevolg, dat hij in 1933, 

kort nadat Hitler aan de macht was gekomen, uit zijn vaste 

betrekking bij de radio in Berlijn werd ontslagen. Er was voor hem 

geen plaats in het ‘Herrenvolk’. 

Uit zijn dagboeken blijkt, hoezeer hij gebukt ging onder de terreur van het naziregime. In zijn 

liederen stelt hij het licht van Gods woord tegenover de dreigende nacht die hem omringt. 

‘Lijdend God loven’ was de kern van zijn leven en zijn dichten. 

‘De nacht is haast ten einde’ werd door Klepper gedicht in december 1937, toen de dreigingen 

steeds groter werden. Boven het lied schreef hij als motto de woorden van Romeinen 13:11-

14a. Vooral vers 12 was voor hem uitgangspunt: ‘De nacht is vergevorderd, de dag is nabij.’ 

Heel het lied schetst als een gezongen preek over dit bijbelgedeelte de tegenstelling tussen de 

dreigende duisternis en het licht dat zal overwinnen. 

Klepper schreef het lied als een kerstlied. Maar vanwege het hierboven geciteerde bijbelvers 

wordt het vooral als adventslied gezongen. 

Hoe aangrijpend is de boodschap van dit lied, als wij de achtergrond kennen. Klepper, voor 

wie het leven door het naziregime verduisterd werd, leert mensen in nood te blijven zingen 

van hoop, verwachting en het komende licht. 

Bij dit lied van Klepper maakte Johannes Petzold (1912-1985) een nieuwe melodie. 

Toonsoort en ritme vertonen overeenkomsten met de Geneefse psalmmelodieën. 
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Karakteristiek is frygische slot: het is alsof de melodie eindigt met een vraagteken. Vragen, 

verwachten: heel gepast in deze adventstijd.
1
 

Dick Sanderman 

Beluister het gezang hier. 
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 Bron:  dr. H. van ’t Veld. Met  mond en hart. Bekende liederen, hun achtergrond en hun 

boodschap. Buijten & Schipper-heijn Motief:Amsterdam, 2010 (nog verkrijgbaar in de 

boekwinkel). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=baS6DhyQstk
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Weerklank 113 ~ O kom, o kom, Immanuël 

Vanaf de 6e of 7e eeuw was het de gewoonte dat monniken 

in de kloosters bij hun avondgebed in het Latijn een 

‘antifoon’ zongen, een zin die paste bij de tijd van het 

kerkelijk jaar. In de zeven dagen voor advent bestond die uit 

één letter, een lang aangehouden ‘O’ op veel stijgende en 

dalende noten. Daarmee vertolkten de monniken hun grote 

verlangen naar de weder-komst van de Here Jezus. 

Later werden aan die zeven O’s enkele woorden toegevoegd, de zeven titels in het Oude 

Testament voor Jezus, zoals Immanuel (God met ons, Jesaja 7:14), Wortel Isaï (Jesaja 11:1), 

Oriënt (de zon der gerechtigheid, Maleachi 4:2), Sleutel Davids (Jesaja 22:22), Adonai (de 

naam die de joden gebruikten in plaatsvan Jahweh, omdat ze die naam zo heilig vonden dat ze 

hem niet durfden uit te spreken). Op elke avond in de week voor het kerstfeest werd één van 

die titels gezongen. 

In de twaalfde eeuw maakte een dichter bij vijf van die titels een heel couplet. In de eerste 

vier regels van elk vers hoort men het volk Israël vanuit de Babylonische ballingschap roepen 

om de Messias, die uitkomst brengen zal. In de laatste twee, een refrein, geeft een stem een 

bemoedigend antwoord. In het Latijnse origineel luidt het refrein: 

Gaude, gaude, Emmanuel 

Nascetur pro te, Israël 

Letterlijk staat er in de laatste regel niet ‘Hij is nabij, o Israël‘, maar: ‘Hij zal voor u geboren 

worden, o Israël.‘ Dit maakt het lied heel geschikt als adventslied. Als christenen nemen we in 

gedachten de positie van het oude volk Israël, dat de komst van de Messias verwachtte. We 

mogen echter weten dat die komst al heeft plaatsgevonden. God heeft zijn belofte vervuld. 

Daarom mag Israël blij zijn en ook de Kerk van Christus, het nieuwe Israël, elke keer weer als 

zij zich voorbereid om het geboortefeest van de Heiland te herdenken en te vieren. 

De melodie is overgeleverd door de Engelse predikant Thomas Helmore (1811-1890), een 

aanhanger van de Oxford Movement. Deze conservatieve beweging binnen de Church of 
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England wilde op muzikaal gebied onder meer teruggrijpen op het Gregoriaans. Het is niet 

duidelijk of Helmore hier een bestaande Gregoriaanse melodie heeft bewerkt, of dat hij een 

nieuwe melodie heeft gemaakt die Gregoriaanse trekjes vertoont. Wanneer u het lied hoort in 

een Engelse uitvoering, zal het u opvallen dat men daar de laatste twee regels achter elkaar 

dóórzingt: de slotnoot van de voorlaatste regel is dan een korte noot. Het nieuwe Liedboek 

van 2013 heeft ook deze notatie gevolgd. In Weerklank is de notatie van het Liedboek van 

1973 overgenomen, waar de voorlaatste regel eindigt met een lange noot.
2
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 Bron:  dr. H. van ’t Veld. Met  mond en hart. Bekende liederen, hun achtergrond en hun 

boodschap. Buijten & Schipper-heijn Motief ÷Amsterdam, 2010 (nog verkrijgbaar in de 

boekwinkel). 

 



Achtergrond en context 

 

 
 

Weerklank 116 ~ Dit is de dag, die God ons schenkt 

Christian Fürchtegott Gellert werd geboren in 1715 in 

Hainichen bij Freiberg als zoon van een dominee. 

Zijn studie theologie en filosofie, die hij in 1734 in 

Leipzig was begonnen, moest hij vier jaar later wegens 

geldgebrek afbreken. Hij ging zijn vader helpen, maar 

voelde klein en bedeesd als hij was, niets voor de 

preekstoel. De reden was dat hij, toen hij veertien was, als 

doopgetuige een korte toespraak had moeten houden bij 

de begrafenis van een baby. Zijn geheugen had hem in de 

steek gelaten en er kwam geen woord uit zijn mond. Na 

verdere studie werd hij in 1751 in Leipzig professor in de filosofie, dichtkunst en 

welsprekendheid. 

In al zijn gedichten, liederen, toneelspelen en fabels zou hij echter wel preken. Dichters en 

geleerden vereerden hem, een prins schonk hem een paard, ouders vroegen hem om raad bij 

de opvoeding van hun kinderen. 

Hij leefde in de tijd van de Verlichting, een tijd waarin men met het verstand heel ver dacht te 

kunnen komen. Godsdienst betekende: opkomen voor goede zeden en een deugdzaam leven. 

Om de kerkmensen een diepergaand geloof bij te brengen, schreef hij 54 gezangen, waarin hij 

de aandacht vestigde op de onaantastbare grootheid van God, zoals die bleek uit de schepping 

en uit zijn vaderlijke toenadering tot de mens. 

Vol eerbiedige aanbidding schreef hij zijn beroemd geworden kerstlied. Hij, de gevierde 

dichter en geleerde, buigt zich, als hij de komst van Jezus op aarde bezingt, ootmoedig voor 

de troon van de Allerhoogste. 

De melodie werd door Luther gemaakt voor een kinderlied: Vom Himmel hoch da komm ich 

her. Het karakterstieke ritme, waarbij elke regel begint met een korte noot, veranderde in de 

loop der eeuwen tot een melodie met allemaal even lange noten. In het Liedboek van 1973 
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kreeg de melodie het oorspronkelijke ritme terug, en in die vorm is het nu ook in Weerklank 

opgenomen. Zoals in elke psalm en elk gezang waarin regels voorkomen die met een korte 

noot beginnen, vraagt ook deze melodie van de gemeente een actieve houding, waarbij men 

op tijd durft in te zetten, gelijk met het orgel. 

Johann Sebastian Bach werd aan het eind van zijn leven lid van een sociëteit van geleerde 

mensen, waarbij de verplichting bestond dat elk lid eenmaal per jaar een muziektheoretische 

publicatie liet verschijnen. Dat mocht ook een compositie zijn. Bach leverde in 1747 zijn 

Musicalische Opfer, voor 1749 was Die Kunst der Fuge gepland, en in 1748 verschenen de 

Canonische Veränderungen über das Weihnachtslied Vom Himmel hoch, da komm ich her. 

Het kinderlied van Luther werd door Bach gebruikt voor een serie zeer kunstige variaties, 

waarbij de melodie op alle mogelijke manieren in canon wordt gespeeld
3
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Klik hier om het gezang te beluisteren. 

Dick Sanderman 
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 Bron:  dr. H. van ’t Veld. Met  mond en hart. Bekende liederen, hun achtergrond en hun 

boodschap. Buijten & Schipper-heijn Motief:Amsterdam, 2010 (nog verkrijgbaar in de 

boekwinkel). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2E555u8oJBo


Achtergrond en context 

 

 
 

Weerklank 119 ~ Er is een roos ontloken 

Dit is een lied dat vanaf 1599 in vele rooms-katholieke liedbundels een 

plaats kreeg. 

De achtergrond is een oude overlevering. De monnik Bernhardus verliet 

zijn cel in het Benedictijner klooster aan de Weser, waadde in de winterkou 

door de diepe sneeuw naar de verwarmde kapel, om die in te richten voor 

een gebedsbijeenkomst met zijn medebroeders. 

Hij sloot de zware deur meteen weer en toen hij in de richting van het 

altaar liep, bleef hij verrast staan. Bij de houten wand bloeide een kleine 

roos. Hij herinnerde zich, dat hij een klein stukje wortel daar zelf had 

geplant. Een zendeling had het voor hem meegebracht vanuit het hoge 

noorden. 

Bloei met Kerstmis deed hem denken aan Jesaja 11: ‘Er zal een rijsje voortkomen uit de 

afgehouwen tronk van Isaï.’ In zijn rooms-katholieke traditie werd Maria, die een reine maagd 

bleef, met een roos vergeleken en was Jezus het bloempje, dat zij ons had gebracht. 

Kerstfeest was voor hem gewoon geworden; maar nu beleefde hij het wonder opnieuw. 

Terwijl hij blij op de eerste bank zat te wachten op de anderen, kwam hem de eerste regel van 

een lied in gedachten: ‘Es ist ein Ros entsprungen.’ In zijn hart zong de blijdschap, 23 

coupletten lang. Over het zonlicht dat weer over zijn leven scheen en dat hij zich bij Jezus 

geborgen mocht weten. 

Kwam ook Hij niet midden in de winternacht in een stal? Was zijn leven op aarde niet een 

winternacht? Ontmoette Hij niet veel kou in de onverschilligheid en verachting van de 

mensen? Was er niet veel duister, toen Hij door een van zijn discipelen verraden werd en Hij 

in het donker rondom zijn kruis zich zelfs door zijn Vader verlaten voelde? 

In 1609 werd het lied ook in een luthers liedboek opgenomen. 
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De hofkapelmeester van Wolfenbüttel, Michael Praetorius, beperkte het lied echter tot de 

eerste twee coupletten. Om de protestanten geen aanstoot te geven, liet hij Jezus zowel de 

roos als het door de reine Maria gebrachte bloempje zijn. 

In 1844 voegde de dichter Friedrich Layritz nog twee coupletten toe; in het  lied in Weerklank 

is alleen het derde vertaald. 

In lied 132 uit het Liedboek voor de kerken gaf Jan Wit een vrije bewerking en werd Jezus 

zowel de ‘roos van ons verlangen’, ‘een roos als bloed zo rood’ die door een maagd was 

ontvangen, als een ‘bloem van Gods behagen’. 

De melodie dateert uit de 16
e
 eeuw en is vooral bekend geworden in de harmonisatie van 

Michael Praetorius (1609). Melodisch is het een eenvoudige wijs; ritmisch bevat de melodie 

wel een paar plekjes die om aandacht vragen: de zogenaamde syncopen (rgels 2, 4 en 7) en de 

regels die met een kwartnoot beginnen (5 en 6). De melodie is echter wel zo bekend dat ook 

deze ritmische aandachtspunten geen echte problemen hoeven te geven. 

Een heel bijzondere versie van dit lied kan soms tijdens koorconcerten worden gehoord 

wanneer men “Es ist ein Ros entsprungen” van Jan Sandström uitvoert. Deze Zweedse 

musicus componeerde in 1990 een stuk voor twee koren a capella, waarin koor 1 de 

harmonisatie van Praetorius zingt, maar dan heel langzaam, regel voor regel, terwijl koor 2 

daar een achtstemmig klankveld omheen neuriet. Op Youtube zijn meerdere uitvoeringen te 

vinden, onder anderen deze
4
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Dick Sanderman 
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 Bron:  dr. H. van ’t Veld. Met  mond en hart. Bekende liederen, hun achtergrond en hun 

boodschap. Buijten & Schipperheijn Motief: Amsterdam, 2010 (nog verkrijgbaar in de 

boekwinkel). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVnMlpO_r7A
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Weerklank 124 ~ Hoor de engelen zingen de eer 

Charles Wesley zag in 1707 het levenslicht als het achttiende 

kind van de anglicaanse dominee Samuel Wesley. Broer John, 

het vijftiende kind, was vier jaar ouder. De broers studeerden 

theologie in Oxford en propageerden daar een bepaalde 

methode van christelijk leven: geregeld bijbel lezen, vasten, 

afzien van vermaak en luxe. 

Toen ze ook nieuw leven in de kerk probeerden in te voeren, 

werd hun als ‘methodisten’ de toegang tot de anglicaanse 

kansels ontzegd. Zij gingen in de open lucht preken, richtten 

zich op de armen en bezochten ook gevangenissen. John legde 

wel 400.000 km te paard af. Charles schreef meer dan 6500 

liederen. 

Een van zijn meest bekende liederen, geschreven kort nadat hij 

in 1738 Jezus als zijn Heiland had leren kennen, is het kerstlied: ‘Hark, how all the welkin 

rings’ (Hoor hoe heel het firnament weergalmt). Het bestond uit tien coupletten van vier 

regels. 

In 1753 werd het lied helaas door anderen gewijzigd. De eerste zes coupletten werden er drie 

van acht regels met een refrein van twee regels. De eerste regel van dat refrein ‘Hark! The 

herald angels sing’ had ook de beginregel vervangen. 

Het lied wilde meer zijn dan een oppervlakkige ‘Christmas carol’, zoals blijkt uit regels als: 

Vreed op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. (Deze regels zijn gebaseerd op 2 Korintiërs 5:19.) 

De boodschap van het lied is duidelijk: Jezus is meer dan een lieve baby in een kribje. Hij 

kwam ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn 
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In Engeland heeft elke liedmelodie ook een naam. De naam van deze melodie is 

Mendelssohn, naar de componist van de melodie: Felix Mendelssohn Bartholdy. 

Mendelssohn maakte de melodie niet voor een kerstlied, maar als onderdeel van zijn 

Gutenbergcantate, een gelegenheidswerk uit 1840 bij de viering van 400 jaar boekdrukkunst. 

Het was W.H. Cummings die in 1855 de woorden van Charles Wesley koppelde aan de 

melodie van Mendelssohn
5
. Klik hier om het nummer te beluisteren. 

Dick Sanderman 
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 Bron:  dr. H. van ’t Veld. Met  mond en hart. Bekende liederen, hun achtergrond en hun 

boodschap. Buijten & Schipperheijn Motief ÷Amsterdam, 2010 (nog verkrijgbaar in de 

boekwinkel). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sUQaoBNA9K0
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Weerklank 143 ~ Hef op uw hoofden, poorten wijd 

 Georg Weissel werd geboren in 1590 te Domnau in Oost-Pruisen. Zijn 

vader was rechter en werd later burgemeester. Als jongen van elf ging hij 

naar school in de universiteitsstad Köningsberg. Daar werd hij lid van een 

kerkkoor. Van 1608 tot 1611 studeerde hij theologie en mogelijk ook 

muziek aan de universiteit. 

Daarna volgden drie jaar studie in Wittenberg, Jena, Strassburg, Basel en 

Marburg. Na zijn terugkeer was hij enkele jaren leraar en rector en begon 

hij te dichten. 

In 1523 werd hij predikant te Königsberg. Op de tweede adventszondag, 

een week voordat hij intrede zou doen, werd een nieuw 

gebouwde kerk plechtig ingewijd. Weissel schreef hiervoor een passend lied, gebaseerd op 

Psalm 24:7-10. Deze psalm maakte deel uit van de liturgie als in Israël na een veldtocht de 

Ark van het Verbond als teken van de tegenwoordigheid van God weer naar de tempel in 

Jeruzalem werd gebracht. In beurtzang zongen twee koren van priesters. Op het bevel van het 

ene koor de poorten te openen, opdat de Koning der ere binnen zou kunnen rijden, vroeg het 

andere koor vanaf de tempel wie die Koning was. Het antwoord was dat het de Here was, 

sterk en machtig in de strijd. 

Al in de tijd van de jonge kerk werd de psalm toegepast op de intocht van Christus in 

Jeruzalem en in de harten van mensen. 

De bedoeling van het lied christenen tijdens de kerkdienst en in hun stille tijd ontvankelijk te 

maken voor de gaven waarmee Jezus hen elke dag rijk wil maken blijkt het duidelijk in het 

hieronder door ons vertaalde vijfde couplet: 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 

Ach zieh mit deiner Gnade ein, 

dein’ Freundlichkeit auch uns erschein. 

Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit! 
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Dem Namen dein, o Herr, 

sei ewig Preis und Ehr. 

O Heiland, kom, wil binnengaan, 

nu ook mijn deuren openstaan. 

Trek met genade bij ons in 

en toon dat U ook ons bemint. 

Geef dat uw Geest ons steeds weer leidt 

op weg naar d’ eeuwge zaligheid. 

Uw grote naam, o Heer, 

zij eeuwig lof en eer. 

De melodie verscheen in Nederland voor ’t eerst in de Hervormde Bundel van 1938. In het 

bekende Freylinghausen Gesangbuch van 1704 komt de melodie al voor. Volgens het 

Compendium bij het Liedboek van 1973 zou het van oorsprong wel eens een nog veel oudere 

melodie kunnen zijn. In het Evangelisches Gesangbuch zoals dat  thans in Duitsland wordt 

gebruikt, is dit gezang 1. De melodie is daar een hele toon lager genoteerd dan bij ons. Er is 

wel wat voor te zeggen om dit Duitse voorbeeld na te volgen, want met name in de regels 5 en 

6 worden de stembanden wel op de proef gesteld met al die hoge noten. De voorlaatste regel 

eindigt met een noot van 5 tellen: bij een begeleiding die in kwartnoten doorspeelt, hoeft het 

geen probleem te zijn om de laatste regel op het juiste moment in te zetten
6
. 
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 Bron:  dr. H. van ’t Veld. Met  mond en hart. Bekende liederen, hun achtergrond en hun 

boodschap. Buijten & Schipper-heijn Motief :Amsterdam, 2010 (nog verkrijgbaar in de 

boekwinkel). 
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Weerklank 153 ~ Leer mij,  o Heer, uw lijden recht betrachten 

Christian Fürchtegott Gellert werd in 1715  als vijfde van  de dertien kinderen van dominee 

Gellert. geboren in Hainichen bij Freiberg (Saksen). Zijn vader dichtte graag en leerde hem 

rijmen. Vanaf zijn elfde levensjaar maakte hij om voor wat inkomsten te zorgen voor het 

stadsbestuur afschriften van koopakten en andere documenten 

Zijn studie theologie en filosofie, begonnen in 1734 aan de 

Universiteit van Leipzig, moest hij in 1738 vermoedelijk 

wegens geldgebrek afbreken. Hij stond zijn vader bij in diens 

ambt, was van 1739 tot 1741 privéleraar en keerde toen terug 

naar de universiteit. 

Hij wilde als aanhanger van de Verlichting door middel van een 

eenvoudig taalgebruik het goede in de mensen helpen 

ontwikkelen. Hij toonde in zijn eigen leven bereidheid de 

naaste te helpen, maar was zo schuchter, dat hij geen predikant 

wilde worden. Hij ging geld verdienen door een andere manier 

van preken: het schrijven van gelegenheidsgedichten, fabels, 

toneelstukken, romans en een brievenboek. 

Vanaf 1745 doceerde hij filosofie aan de Universiteit, waar hij in 1751 buitengewoon 

hoogleraar in poëzie, welsprekendheid  en later ook ethiek werd en zo de kost verdiende naast 

het geven  van privélessen aan rijke studenten. 

In 1757 verscheen zijn bundel Geistliche Oden und Lieder [Geestelijke lofzangen en 

liederen]. Van de 54 liederen werden er vele overgenomen in de liedboeken van de kerken in 

zijn tijd en later. Terwijl om hem heen het rationalisme, waarin het verstand gehuldigd 

werd,  een grote plaats in nam, bleek uit zijn liederen dat het wonder van het geloof een grote 

plaats in zijn leven innam. 

In zijn lied  van 22 coupletten voor de lijdenstijd  ‘Herr, stärke mich, dein Leiden zu 

bedenken’, waarvan een sterk verkorte vertaling is opgenomen in Weerklank 153, dichtte hij: 
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Laat mij , o Heer, uw wondre wijsheid prijzen, 

dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 

laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 

als sterkte roemen. 

  

H. van ’t Veld 
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Weerklank 213 ~ Eens komt de grote zomer 

Johann Walter werd in  1496 te  Kahla in Türingen geboren. Hij 

bezocht de Latijnse scholen (voorlopers van het gymnasium) te 

Kahla en Rochlitz.  In Rochlitz zou de rector Michael Coelius later 

een aanhanger van Luther worden.  Op deze school onderwees men 

ook in het componeren van muziek. Beide zaken kunnen de jonge 

Walter beïnvloed hebben. 

In 1517 zette hij zijn componistenstudie voort aan de 

Universiteit  van Leipzig en werd hij als zanger opgenomen in  de 

hofkapel  waarmee de keurvorst van Saksen  veel rondreisde. Zo 

leerde hij veel musici en ook andere kapellen kennen.  Hij ging sloot 

zich aan bij de Hervormingsleer en werd ook basspeler bij een 

muziekgezelschap. 

In 1524 verscheen in Wittenberg het eerste 

meerstemmige  koorzangboek van de Hervorming van zijn hand, met een woord vooraf van 

Maarten Luther, waarin hij klaagde ‘dat er zo weinig Duitse dichters en musici zijn, die 

christelijke en geestelijke gezangen, zoals Paulus, zouden kunnen maken, waarvan  elke dag 

in Gods kerken gebruik  zou kunnen worden gemaakt’. Ook de hervormer Melanchton had lof 

voor het boek. 

Na de opheffing van de  hofkapel van de keurvorst werd Walter in  1529 cantor aan de 

Latijnse school te Torgau, waar hij een huis had en een stadscantorij  oprichtte, die zowel 

optrad in de kerk als aan het hof van  de keurvorst. 

In de vier volgende uitgaven van het Wittenbergse koorzangboek tijdens het leven van 

Walter, die in 1570 overleed, verschenen veel nieuwe liederen. Hij maakte melodieën bij 

eigen liederen en bij die van anderen. Muziek was voor hem de zuster van de theologie: ‘ze 

wordt door God gebruikt bij de verkondiging van het evangelie’. 

In 1552 dichtte hij het lied, waarvan de vertaling in Weerklank is opgenomen: 
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Herzlich tut mich erfreuen 

die liebe Sommerzeit, 

Wann Gott wird schön verneuen 

alles zur Ewigkeit. 

Het lied is een contrafact, een  religieuze bewerking van een volkslied uit 1545, waarin de 

natuur bezongen wordt: 

Herzlich tut mich erfreuen 

die fröhlich Sommerzeit,                

all mein Geblüt erneuen, 

der Mai viel Wollust geit. 

Walter bezingt hoe na de wederkomst van Christus in de gemeenschap van God met de zijnen 

geloven aanschouwen wordt. Grote vreugde is achter alle woorden van het lied verborgen en 

uit zich  in het laatste couplet in een loflied. 

H. van ‘t Veld 

Beluister het lied hier! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=80-lQl14ojY
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Weerklank  244 ~ Voor alle heiligen in de heerlijkheid 

William Walsham How, werd geboren in  1823 in Shrewsbury, vlak bij de grens tussen 

Engeland en Wales, waar zijn vader notaris en bankier was. 

Hij studeerde theologie in Oxford in een tijd, dat het zingen van liederen en 

het maken van goede muziek in de Anglicaanse kerk van groot 

belang  werd geacht.  In zijn eerste gemeente Whittington, die hij van 1851 

tot 1879 zou dienen, schafte hij het draaiorgel af en installeerde hij een 

koor van zes knapen. Vervolgens ging hij zich wijden aan het schrijven en 

publiceren van kerkliederen.  Een goed kerklied moest volgens hem de 

eigenschappen hebben van een goed gebed:  eenvoudig,  echt, ernstig 

en  eerbiedig.   

Zijn lied ’For all the saints who from their labours rest’, waarvan een 

vertaling is opgenomen in Weerklank, schreef hij  in 1861 voor het gebruik in de kerk op 1 

november, de viering  van All Saints Day [De dag van Alle Heiligen]. 

Allerheiligen is niet enkel een rooms- katholiek feest. Ook anglicanen en oosters-orthodoxen 

kennen het en de datum van 1 november werd al in de negende eeuw ingesteld. Geloofd en 

bezongen wordt, dat er  een sterke geestelijke band bestaat tussen de triomferende kerk in de 

hemel en de strijdende kerk op aarde. De anglicanen geloven niet zoals de de rooms-

katholieken, dat de gestorven heiligen voorspraak kunnen doen voor gelovigen op aarde. 

In de titel wordt verwezen naar de ‘wolk  der getuigen’ uit Hebr. 12:1;  het lied wil een uitleg 

geven van de woorden uit de Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in de gemeenschap 

van de  heiligen’, van de strijdende kerk op aarde en de triomferende kerk in de hemel. 

Het is gericht tot Jezus  en begint met  lof en dankzegging. Oorspronkelijk schreef How: 

‘Voor al uw heiligen’. De woorden  ‘ who from their labours rest’ [die rusten van hun arbeid] 

onderscheiden hen van de nog levende mensen (Openb. 14:13). 

https://www.youtube.com/watch?v=1OaBgaMcOvM
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In couplet 2 van de vertaling in Weerklank wordt  het geheim van hun  heilig zijn beschreven. 

Elke  regel begint met ‘Gij’. Heiligheid is niet het product van een mens. Alles wat de 

heiligen waren, was een gift van Gods genade.  Hij was hun loods en licht in storm en nacht. 

Dit leidt in couplet 3 tot het gebed, of  wij moedig mogen zijn als zij. Het is niet genoeg om 

de heiligen te prijzen, wij moeten hen volgen. Van de ‘gemeenschap der heiligen’ zingt vers 

4: ‘zij zingend voor de troon, wij in de wereld’. 

In  de coupletten 5 en 6 wordt de kerk op aarde getekend, waar de strijd voortduurt en ons de 

moed beneemt, als we in de verte het overwinningslied in de hemel niet zouden horen. 

In couplet 7 wordt de avond van het leven van de strijders beschreven , in de coupletten 8 t/m 

10  de schare van alle heiligen uit heel de wereld bij God in de hemel. 

Het lied wordt ook in rouwdiensten vaak gezongen. Klik hier om het lied te beluisteren.  

H.van ’t Veld   

  

https://www.youtube.com/watch?v=1OaBgaMcOvM
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Weerklank  264 ~ Brother let me be your servant 

Richard A. M. Gillard werd geboren in 1953 in Engeland  en groeide 

vanaf zijn derde levensjaar op in Auckland, Nieuw Zeeland. Zijn 

vader behoorde tot de Pinkstergemeente, zijn moeder tot   de 

Anglicaanse kerk. Zijn vader leerde hem door met hem naar 

oorlogsfilms te laten kijken dat oorlogen moesten worden gezien als 

een grote dwaasheid. Oorlogen waren een symbool van de 

vervreemding van de mens van een liefdevolle God en van Jezus, de 

vredevorst. Tot 1975 gaf Gillard les op basisscholen, daarna werkte 

hij in een warenhuis. 

Met zijn vrouw was hij lid van de Anglicaanse Saint Paul’s kerk. Tot 

1974 was Kenneth Prebble de predikant  van die kerk. Hij schiep 

door zijn preken een groot gevoel van saamhorigheid. 

Gillard  werd lid van de Saint Paul’s Singers, een koor dat in het begin van de zeventiger 

jaren  was opgericht en voornamelijk uit studenten bestond. Leden van het koor gingen door 

hen te zingen liederen ook zelf maken. 

In  het eerste halfjaar van 1976, schreef Gillard de tekst en gitaarmelodie van wat later het 3
e
 

couplet van een van zijn liederen zou zijn. 

I will hold the Christ-light for you 

in the night time of your fear. 

I will hold my hand out to you, 

speak the peace you long to hear. 

In het Nederlands vertaald is dat:  

Ik zal Christus’ licht ontsteken 
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als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken 

waar je hart naar heeft verlangd. 

In het lied wilde hij allen die het zouden horen, wijzen op het vreedzaam met elkaar leven. 

Op een zonnige zondagmiddag in december 1976 of januari 1977 haalde  hij het reepje papier 

met dit couplet uit zijn gitaarkist en ging hij nadenken over  de mogelijkheden tot uitbreiding. 

Zo ontstond het hele lied, dat oorspronkelijk als beginregel had: ‘Brother, let me be your 

servant’. 

Het lied is een weerklank van Mattheüs 20:26b- 28:  ‘maar wie onder u groot wil worden, die 

moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn, zoals ook de 

Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te 

geven tot een losprijs voor velen.’ 

Het lied is bekend over de gehele wereld, geliefd bij anglicanen, rooms-katholieken, baptisten 

en doopsgezinden. In 2002  stond het  als nr. 33 op de lijst van de meest bekende Engelse 

liederen in het Songs of Praise programma van de BBC; in 2013 als nr. 52. 

Het wordt gezongen op bruiloften; bij bevestiging van predikanten, ouderlingen en diakenen; 

als bemoediging voor de vervolgde kerk. 

H. van ’t Veld 
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Weerklank 353 ~ O God, die droeg ons voorgeslacht 

De dichter van dit lied was de vrijgezelle Londense dominee Isaac 

Watts. Sinds 1701 was hij predikant in een gemeente van de 

zogenoemde Dissenters, die buiten de anglicaanse staatskerk 

stonden. Al vanaf zijn vijftiende had hij zich eraan geërgerd dat er 

enkel psalmen werden gezongen in de kerken. Volgens hem 

moesten christenen God loven met hun eigen woorden. De psalmen 

die men in de kerk zong, dienden volgens hem eerst ‘gekerstend’ te 

worden: David moest spreken als Koning Willem III; Engeland en 

Schotland dienden de plaats in te nemen van Israël en Judea. Toen 

hij erover klaagde, zei zijn vader: ‘Schrijf jij dan wat beters!’ 

Hij nam de uitdaging aan en ging gezangen schrijven en de 

psalmen herschrijven. Psalm 90:1-7 ligt ten grondslag aan zijn lied ‘O God, our help in ages 

past’, dat hij in 1714 schreef en in 1719 publiceerde onder de titel ‘Man Frail and God 

Eternal’ (De zwakke mens en de eeuwige God) in zijn liedboek Psalms of David Imitated in 

the Language of the New Testament (De Psalmen van David nagebootst in de taal van het 

Nieuwe Testament). 

Bij het dichten moest hij aan zijn voorgeslacht denken. Zijn grootvader was gesneuveld als 

kapitein op Cromwells vloot. Zijn vader had twee keer in de gevangenis gezeten omdat hij 

niet voor de anglicaanse staatskerk wilde buigen. Zijn moeder, die van hugenootse afkomst 

was, vertelde soms over tegenspoed en kruis in haar familie. 

Ook zijn persoonlijk welzijn maakte deel uit van de achtergrond. Zijn gezondheid liet het 

afweten. De laatste 36 jaar van zijn leven zou hij steeds gebrekkiger worden en woonde hij in 

bij vrienden. 

En dan waren er de tijdsomstandigheden. Het leven had vele jaren veilig geleken, toen in 

1688 de protestantse stadhouder Willem III en de Engelse prinses Mary koning en koningin 

van Engeland waren geworden. Maar daarna waren bange jaren gevolgd. De ministers rond 

Mary’s opvolgster Anna, die in 1702 was aangetreden, zouden graag zien dat zij werd 
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opgevolgd door haar rooms-katholieke broer. Een wet die tegen eigen scholen van Dissenters 

was gericht, zou op zondag 1 augustus 1714 in werking treden. Op die dag overleed koningin 

Anna echter. Een protestantse vorst uit Hannover werd onder de naam George I de nieuwe 

koning en onder zijn bewind werd de wet niet uitgevoerd. Gods almacht had het gevaar 

afgewend. 

De boodschap van het lied is het belijden van Gods leiding in het verleden, die de hoop voor 

de toekomst levend houdt. Het is zowel het lied van een individu als een lied van een 

gemeenschap. 

  

In Engeland worden de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en van andere gewapende 

conflicten herdacht op Remembrance Day, officieel op 11 november, maar vaak op de zondag 

die het dichtst bij die datum ligt. Bij die plechtigheid wordt steevast “O God, our help in ages 

past” gezongen. De melodie heeft in Engeland de naam St. Anne en is waarschijnlijk 

gecomponeerd door William Croft, omstreeks 1700. In ons land verscheen het lied voor ’t 

eerst in de Hervormde Bundel van 1938, in een ritme dat overeenkomt met de versie die in 

Engeland wordt gezongen. De samenstellers van het Liedboek voor de kerken (1973) kozen 

voor een andere versie, waarbij elke regel begint en eindigt met een halve noot. In het nieuwe 

Liedboek van 2013 is men teruggekeerd naar de versie met uitsluitend kwartnoten (plus een 

lange slotnoot aan het eind van de regels 2 en 4). In Weerklank is ook die versie genoteerd, en 

daarmee komt de melodie dus overeen met de Hervormde Bundel. De bekende Tripelfuga in 

Es (BWV 552) van Bach heeft als eerste thema de eerste regel van deze melodie. Het is echter 

niet waarschijnlijk dat Bach bewust dit lied citeert: de opeenvolging van noten in de eerste 

regel is zo natuurlijk dat Bach dit thema ook zelf kan hebben bedacht, zonder te weten dat er 

in Engeland al een lied bestond dat met dezelfde noten begon
7
. 

                                                           

7
 Bron:  dr. H. van ’t Veld. Met  mond en hart. Bekende liederen, hun achtergrond en hun 

boodschap. Buijten & Schipperheijn Motief :Amsterdam, 2010 (nog verkrijgbaar in de 

boekwinkel). 
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Weerklank 423 ~ Dank, dank nu allen God 

“Dank, dank nu allen God” is een lied vol blijheid, vaak gezongen 

bij trouwerijen en feestelijke gedenkdagen. Wie vermoedt een 

droevige achtergrond? 

Het stadje Eilenburg in Saksen had gedurende de Dertigjarige 

Oorlog veel te lijden. Het werd door 

Zweedse soldaten verwoest en door de Oostenrijkers geplunderd. 

Van de duizend huizen lagen er ongeveer achthonderd in puin. In 

1637 zorgde de stroom van vele vluchtelingen ervoor dat de pest 

uitbrak. 

Ds. Martin Rinckart leidde er als ‘aartsdeken’ (dominee met een 

diaconale taak) vaak massabegrafenissen van in totaal ruim 4800 mensen, onder wie zijn 

eigen vrouw, zijn broer en twee andere predikanten. 

 

In 1638 maakte ook de honger veel slachtoffers: mensen vochten soms om een hond, een kat 

of probeerden een kraai te vangen en te slachten. Rinckart ging van huis tot huis, diaconale 

hulp verlenend op eigen kosten. Hij droeg een zegelring met daarin de afkorting MVSICA 

gegraveerd, de beginletters van: ‘Mijn vertrouwen staat in Christus alleen.’ 

In 1639 vroegen de Zweedse bezettingstroepen vroegen aan de inwoners om 30.000 daalders 

te betalen; bleven ze in gebreke, dan zou de stad verwoest worden. Rinckart wist er slechts 

2000 bijeen te brengen. Toen riep hij zijn gemeenteleden op: ‘Wij vinden bij de mensen geen 

genade, laat ons onze toevlucht nemen tot God.’ 

Toevlucht nemen tot God had hij al gedaan in 1630 aan het begin van alle ellende, toen hij 

bovenstaand lied schreef, gebaseerd op het apocriefe boek Jezus Sirach 50:22-24: 
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‘Prijs nu de God van alles wat bestaat, die overal grote daden verricht, die ons vanaf de 

moederschoot verheft en ons zijn barmhartigheid betoont. Moge Hij ons vreugde geven, Israël 

vrede schenken in deze tijd, zoals in de dagen van weleer. Moge Hij barmhartig voor ons zijn 

en ons in deze tijd bevrijden.’ 

De bedoeling was om dit lied na het eten aan tafel te zingen. Zeker zal dit ook in de jaren na 

1630 in het gezin van Rinckart zijn gebeurd. 

De boodschap van het lied maakt het heel geschikt om te zingen rond de jaarwisseling. In het 

eerste couplet wordt God ervoor geloofd en gedankt, dat Hij al vanaf onze kindertijd af zulke 

grote dingen voor ons heeft gedaan. Het tweede couplet is een gebed om vrede en vreugde, 

Gods genade en zijn leiding in de toekomst. Op deze manier wilde ds. Rinc 

kart zijn gemeente voor wanhoop behoeden. 

Hij voegde later, toen het lied in de kerk werd gezongen, als derde couplet er een bewerking 

van het “Klein Gloria” aan toe. 

In de Hervormde Bundel van 1938 stond dit geliefde lied nog afgedrukt in een versie die 

aanzienlijk afwijkt van het origineel. Net als “Een vaste burcht” had ook “Dank, dank nu allen 

God” van oorsprong een vitaal ritme, dat in de achttiende en negentiende eeuw geleidelijk 

veranderde in een soort psalm-op-hele-noten. Bij de verschijning van het Liedboek voor de 

kerken (1973) heeft men de melodie weer hersteld in z’n oude vorm, en –anders dan bij “Een 

vaste burcht”- dat leverde weinig problemen op. 

Het feit dat er aan het eind van regel 2 en 4 een rust staat, is een aandachtspunt. Maar met een 

ritmisch solide begeleiding is dat ook geen enkel probleem
8
. 

Klik hier om het gezang te beluisteren. 

Dick Sanderman 

                                                           

8
 Bron:  dr. H. van ’t Veld. Met  mond en hart. Bekende liederen, hun achtergrond en hun 

boodschap. Buijten & Schipper-heijn: Amsterdam, 2010 (nog verkrijgbaar in de boekwinkel). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AuGo_faayBk
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Weerklank 446 ~ Ik heb U lief, o mijn beminde 

Johann Scheffler werd in 1624 in Breslau geboren. Zijn vader, een adellijke lutheraan had 

vanwege zijn geloof het naburige Polen verlaten. Tijdens zijn opleiding op het gymnasium 

schreef Johann al gedichten. 

 

In 1643 ging hij medicijnen, filosofie en geschiedenis studeren 

aan de universiteit van Strassburg. Een jaar later studeerde hij 

evenals andere landgenoten  aan de universiteit van Leiden. 

Daar maakte hij kennis met geloofsleven van  doopsgezinden, 

aanhangers van de middeleeuwse mystici Tauler en 

Eckhart.  Hij  sloot zijn studie in 1648 af en werd lijfarts van 

hertog Sylvius Nimrod te Oels. Aangezien hij steeds minder van 

het strenge lutherse geloof en uiterlijk kerkelijk leven moest 

hebben, nam hij ontslag en keerde hij terug naar Breslau. Daar kwam hij onder invloed van de 

jezuïeten. In 1653 trad hij toe tot  de rooms-katholieke kerk. 

 

Hij publiceerde in 1657 zijn driedelige, later uitgebeide liedbundel Heilige Seelen-Lust oder 

geistliche Hirten-Lieder der in ihren Jesum verliebten Psyche.  [Heilige begeerte van de ziel 

of geestelijke herdersliederen van de in  haar Jezus verliefde ziel].  In die liederen begeleidt de 

ziel Jezus tijdens zijn leven op aarde en verheugt zich uiteindelijk in diens volmaaktheid. De 

vroomheid in deze liederen sluit  aan bij het mystieke gedachtegoed en uit zich zuchtend, 

smachtend, jubelend uit liefde voor Jezus. 

In het eerste deel met 40 liederen  staat als nr. 10 met als titel ‘Zij belooft Hem tot in de dood 

lief te hebben’ het  lied ‘Ich will dich lieben, meine  Stärke, waarvan een vertaling 

is  opgenomen in Weerklank. 

Het is een lied dat veel waardering heeft gekregen. Bijbelteksten en woorden van kerkvaders 

klinken erin weer. 
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In het begin  van vers 1: 

Ik heb U lief, o mijn beminde 

het begin van psalm 18: 

Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte 

En in vers 3:  Ach, dat ik U zo laat herkende 

                         Gij die de schoonheid zelve zijt, 

zien we de woorden van Augustinus “Te laat heb ik van u  gehouden, u oude en ook zo 

nieuwe schoonheid”. 

Dichters als  Gerhardt Tersteegen en de Graaf von Zinzendorf zijn door Scheffler beïnvloed. 

Zijn biograaf George Ellinger schreef:  “Als Schelling dertig jaar later geboren  zou zijn, dan 

had hij waarschijnlijk in het piëtisme zijn geestelijk vaderland gevonden”. 

H. van ‘t Veld 

Klik hier om het lied te beluisteren. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AjrPT8PBxUI
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Weerklank 501 ~ Beveel gerust uw wegen 

Er was al veel dat het leven van Paul Gerhardt had gedeerd, toen 

hij dit lied schreef. 

Op twaalfjarige leeftijd stierf zijn vader en twee jaar later verloor 

hij ook zijn moeder. Van 1618 tot 1648 woedde de Dertigjarige 

Oorlog in Duitsland. Steden en dorpen, ook Gerhardts 

geboortedorp, werden met de grond gelijk 

gemaakt.  Kerkgebouwen en pastorieën werden verwoest en veel 

gemeenten werden  verstrooid. Akkers lagen braak en gezinnen 

werden uit elkaar gerukt. 

Na veertien jaar studie theologie in Wittenberg, verdiende 

Gerhardt jarenlang de kost met privélessen aan de kleinkinderen 

van een advocaat in Berlijn. 

Pas in 1651 werd hij predikant in het zwaar geteisterde stadje Mittenwal-de, dicht bij Berlijn. 

Ondanks alle beproevingen vond hij troost en blijheid in zijn geloof. Gerhardt moest lang 

wachten voordat hij een beroep kreeg, maar tijdens deze periode van onzekerheid schreef hij 

in 1648 zijn lied ‘Befiehl du deine Wege’. De beginwoorden van de twaalf coupletten vormen 

de woorden van Psalm 37:5, onberijmd. 

Een van zijn tijdgenoten heeft ooit over hem gezegd: ‘Het leed dat hij ondervond, had hem 

eerder tot huilen dan tot dichten moeten brengen.’ Gerhardt droeg echter alle tegenslagen 

moedig, troost vindend in zijn God. 

Van zijn 133 liederen werd er een groot aantal heel bekend: 30 kregen een plaats in het Duitse 

Evangelisches Gesangbuchen, 13 in het Liedboek voor de kerken. 

Veel van die liederen zijn ik-liederen, vol van een heel persoonlijke geloofsbeleving. Zo 

bijvoorbeeld: ‘Hoe zal ik U ontvangen’  (Weerklank 110) en ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan 

(Weerklank 125).  In zijn lijdenslied ‘O hoofd vol bloed en wonden’, (Weerklank  157) belijdt 
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hij: ‘om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld‘. Ontroerend is 3 ‘Zou ik niet 

van harte zingen’(Weerklank 480). 

Omdat ‘Beveel gerust uw wegen’ ook de weerklank is van de oorlogsomstandigheden, spreekt 

hij zijn medechristenen persoonlijk aan met ‘du’ (jij). Maar de dichter heeft de boodschap ook 

tot zichzelf ge-richt: Nu je denkt, dat je wel eens werkloos zou kunnen worden en Gods hulp 

lijkt te vertragen. Vertrouw er dan toch onvoorwaardelijk op, dat Hij alles zo zal maken, dat 

jij je verwonderen moet. 

Zijn troostlied, waarin hij vol vertrouwen alles aan God overlaat,  is in vele talen vertaald en 

heeft duizenden al meer dan 300 jaar op hun levensweg begeleid. 

Dit lied uit 1648 verscheen voor ’t eerst in een Nederlandse vertaling in de Vervolgbundel op 

de Evangelische Gezangen uit 1868. Johannes Gijsbertus Bastiaans, organist van de Sint Bavo 

in Haarlem, had een groot aandeel in deze bundel en componeerde ook bij de tekst van 

Gerhardt een nieuwe melodie. In Duitsland wordt het lied gezongen op een melodie van 

Gesius uit 1603, maar men heeft ook de melodie van “O hoofd vol bloed en wonden” 

(Weerklank 157) wel gebruikt voor deze tekst. Wij zingen het lied dus op een andere melodie 

dan onze oosterburen. Dezelfde melodie wordt ook gebruikt voor “Van u zijn alle dingen” 

(Weerklank 467)
9
. 

Klik hier om ‘Beveel gerust Uw wegen’ te beluisteren. 

Dick Sanderman 
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  Bron:  dr. H. van ’t Veld. Met mond en hart. Bekende liederen, hun achtergrond en hun 

boodschap. Buijten & Schipper-heijn: Amsterdam, 2010 (nog verkrijgbaar in de boekwinkel). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7eEjf0Uot4Q
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Bij het kerkelijk jaar: Hervormingsdag 

Binnenkort is het Hervormingsdag. Dit keer heeft 

deze dubbel aandacht: deze dag is de start van de 

herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017. 

Daarom aandacht voor wat hèt lied van Luther 

genoemd kan worden: ‘Een vaste burcht is onze 

God’. 

Tijdens de samenstelling van de liedbundel 

Weerklank stuitten wij als redactie op de vertaling van het bekende Lutherlied ‘Een vaste 

burcht’ van de hand van ds. Hans Mudde. De tekst (te vinden als lied 234 in de liedbundel) is 

als volgt: 

  

Een vaste burcht is onze God
10

 

1. 

Een vaste burcht is onze God, 

een wal die zich kan weren. 

Hij helpt en redt uit alle nood 

waarin wij nu verkeren. 

De aartsvijand begaat 

het gruwelijke kwaad, 

zijn wapentuig en kracht 

is list en overmacht: 

nergens is zijns gelijke. 
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 Let op! Bij de 1

e
 druk van de liedbundel is iets misgegaan bij de opmaak van dit lied:  van 

het eerste couplet is regel 6 weggevallen. Bij dezen de volledige en juiste tekst van dit lied en 

vers. 
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2. 

Met onze macht is ’t niets gedaan 

wij zijn al gauw verloren. 

Er strijdt voor ons de juiste Man 

door God zelf uitverkoren. 

Vraag jij zijn naam? Zo weet 

dat Hij de Christus heet 

de Here Zebaoth 

er is geen ander God, 

het veld moet Hij behouden. 

3. 

Werd heel de aarde͜ één duivelshol 

en wilden ze͜ ons verslinden 

wij vrezen niet en houden vol: 

wij zullen uitkomst vinden. 

De heerser van de tijd 

hoe bitter hij ook strijdt 

zijn doen raakt ons niet echt 

zijn vonnis is beslecht 

één woordje kan hem vellen. 

4. 

Het Woord moeten ze laten staan, 

hun opzet zal niet slagen. 

Hij gaat in onze strijd vooraan, 

geeft ons zijn Geest en gaven. 

Al nemen zij ons bloed, 

vrouw, kind en eer en goed, 

laat gaan hun razernij 

zij winnen er niets bij 

Gods Rijk blijft ons behouden. 



Achtergrond en context 

 

 
 

tekst H. Mudde | melodie M. Luther | © H. Mudde 

  

Toen we deze tekst naast de bekende vertaling van J.J.L. ten Kate (Gezang 96, Hervormde 

Bundel 1938) legden en ook naast de originele Duitse tekst, trof het ons dat deze vertaling 

heel dicht tegen de originele tekst aan ligt. 

Een mooi voorbeeld is het eerste vers. De originele tekst luidt: 

Ein feste Burg ist unser Gott, 

ein gute Wehr und Waffen. 

Er hilft uns frei aus aller Not, 

die uns jetzt hat betroffen. 

Der alt böse Feind 

mit Ernst er’s jetzt meint, 

groß Macht und viel List 

sein grausam Rüstung ist, 

auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

De vertaling van Ten Kate is: 

Een vaste burcht is onze God, 

een toevlucht voor de Zijnen! 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 

Hij doet zijn hulp verschijnen! 

De vijand rukt vast aan 

met opgestoken vaan; 

hij draagt zijn rusting nog 

van gruwel en bedrog, 

maar zal als kaf verdwijnen! 

Wanneer we deze vertaling vergelijken met die van Mudde valt op dat deze veel vrijer is. Let 

bijvoorbeeld op de slotregel van dit eerste vers. De vertaling van Ten Kate geeft uiting aan de 
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gelovige zekerheid dat de vijand – en wie denkt dan niet aan de macht van het kwaad – als kaf 

zal verdwijnen. De oorspronkelijke tekst echter gaat uit van de realiteit van het 

verschrikkelijke kwaad nu: er is op aarde niets hiermee te vergelijken. 

Eenzelfde vrijheid is ook op te merken bij het tweede vers. Luidt de tweede helft van de 

oorspronkelijke tekst 

Fragst du, wer der ist? 

Er heißt Jesus Christ, 

der Herr Zebaoth, 

und ist kein andrer Gott, 

das Feld muss er behalten. 

Ten Kate vertaalt 

Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 

dat Hij de Christus heet, 

Gods eengeboren Zoon, 

verwinnaar van de troon: 

de zeeg’ is ons beschoren! 

Een prachtige tekst, die maakt dat op en rond 31 oktober het tweede vers vaak de voorkeur 

krijgt boven het zingen van het vierde vers. De oorspronkelijke tekst echter zet andere 

accenten. Zo wordt de naam van Christus verbonden met de Godsnaam ‘Here Zebaoth’ en 

gaat het niet zozeer om ònze overwinning op de vijand als wel om de heerschappij van 

Christus. In de vertaling van Mudde zijn deze noties bewaard gebleven. 

We waren het meest benieuwd naar zijn vertaling van het altijd lastige en weerbarstige vierde 

vers. Want ergens bekruipt ons steeds weer het gevoel dat we woorden als ‘delf vrouw en 

kind’ren ‘t graf’ (vertaling Ten Kate) niet meer zomaar kunnen zingen. Die roepen 

vervreemding op. In de oorspronkelijke tekst luidt dit vers als volgt: 

Das Wort sie sollen lassen stahn 

und kein’ Dank dazu haben; 
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er ist bei uns wohl auf dem Plan 

mit seinem Geist und Gaben. 

Nehmen sie den Leib, 

Gut, Ehr, Kind und Weib: 

lass fahren dahin, 

sie haben’s kein’ Gewinn, 

das Reich muss uns doch bleiben. 

Hieruit blijkt dat de vertaling van Ten Kate al te ‘triomfalistisch’ is en is dat niet waar we 

gevoelsmatig tegenaan lopen wanneer we het Lutherlied in die versie zingen? Terwijl de 

oorspronkelijke tekst veel terughoudender en meer ingetogen is: wanneer zij (de vijand) 

lichaam, goed, eer, kind en vrouw nemen zouden, laat ze begaan; het zal ze niets brengen; 

Gods rijk zal ons resten. Mudde reikt ons ook hier een vertaling aan die meer recht doet aan 

de oorspronkelijke tekst. 

Wanneer we kennis nemen van de originele Duitse tekst van het Lutherlied ‘Een vaste burcht’ 

hebben we in de vertaling van ds. Hans Mudde een tekst in handen die zowel toegankelijk is 

als het meest dichtbij het lied komt zoals Luther zelf het ons aanreikte. 

W.J. Dekker 

  

***************************************** 

  

Ds Hans Mudde is luthers emeritus predikant te Rijswijk. Naast zijn ambtelijke bezigheden is 

hij zijn leven lang in de weer geweest met het maken van kerkliederen en verzorgde hij ook 

vertalingen van bestaande liederen. Een aantal ervan zijn gebundeld in ‘Op de wijze van het 

lied’. In een interview met hem werd hem de vraag gesteld wat hij met de liederen van Luther 

heeft (Reformatorisch Dagblad, 17 oktober 2014). Hij antwoordt : „Die zijn me met de 

paplepel ingegoten. Zingenderwijs, maar ook via de orgelmuziek bij deze liederen. Ik zag mijn 

vader altijd spelen, registreerde bij hem. Ik herinner me ook de totstandkoming van de 
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evangelisch-lutherse gezangbundel van 1955, waar mijn vader als musicus bij betrokken was. 

Mijn vader was een prater, dus dan krijg je dat allemaal vanzelf mee. Het lutherlied heb ik als 

een levende erfenis meegekregen.” 

  

***************************************** 

  

 

Een vaste burcht is onze God – de melodie                                      door: Dick Sanderman 

De melodie van “Een vaste burcht” is door Luther zelf gemaakt. Maar die melodie heeft in de 

loop der eeuwen een enorme verandering ondergaan. Van oorsprong was het een zéér 

ritmische melodie. Lutherliederen met een verkondigend karakter beginnen vaak met een 

korte noot, als een klaroenstoot, als een signaal: luister! Ein feste Burg is daarop geen 

uitzondering. Het is goed om daarbij te bedenken dat Luther, in tegenstelling tot Calvijn, 

positief stond tegenover kunstzinnige muziek in de eredienst. De Lutheranen hebben altijd 

ruimte geboden voor koorzang tijdens de dienst, en het levendige ritme van dit Lutherlied zou 

weleens verklaarbaar kunnen zijn vanuit de gedachte dat een koor dit prima kan zingen – ook 

al is het voor een zingende gemeente wel een lastige opgave. 

Orgelmuziek uit het midden van de 17
e
 eeuw laat de melodie nog in haar oorspronkelijke 

ritme horen, maar een halve eeuw later lijkt de praktijk toch te zijn dat men alle noten even 

lang zingt en speelt – waarmee het Lutherlied een soort psalm op hele noten is geworden. En 

in dié vorm hebben velen van ons het lied ook leren kennen. Toen in 1973 het Liedboek voor 

de kerken verscheen, was onder kerkgangers één van de voornaamste kritiekpunten het feit 

dat men “Een vaste burcht” had teruggerestaureerd naar het oorspronkelijke ritme. “Voor een 

gemeente is dat toch niet zingbaar?”, was de veelgehoorde klacht. De Duitsers gaan daar wat 

pragmatischer mee om: in het Evangelisches Gesangbuch  (1995) vinden we beide melodieën 

onder elkaar afgedrukt: de ritmische versie van Luther eerst, de onder ons bekende versie 

daaronder als “spätere Form” (latere versie). 
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In Weerklank hebben we voor veel klassieke kerkliederen dezelfde keuze gemaakt als in het 

Liedboek van 1973 en 2013, want dat zijn hymnologisch absoluut verantwoorde keuzes. Toen 

we de prachtige tekst van Hans Mudde op het spoor kwamen, waren we als redactie dan ook 

verrast door het feit dat deze vertaling was gemaakt bij de niet-ritmische variant van de 

melodie! En omdat we geen drie verschillende versies van één lied in de bundel wilden 

opnemen, is het Lutherlied nu dus aanwezig met twee schitterende teksten, maar niét met de 

ritmische melodie die Luther er zelf bij gemaakt heeft. Hier is het lied te horen in het 

oorspronkelijke ritme. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D3CSW_WC-bU
https://www.youtube.com/watch?v=D3CSW_WC-bU

