
Openingszondag en Orgelwijding 11 september 2016

J.S. Bach, Fantasia in C klein (BWV 562)
https://www.youtube.com/watch?v=dT7FnwO40cQ

Bijbellezing: Psalm 100
Juich voor de Heer
Laat iedereen juichen voor de Heer!
2 Eer de Heer met vreugde.
Kom bij hem met een vrolijk lied.
3 Zeg: ‘Ja, de Heer is God.
Hij heeft ons gemaakt.
Wij zijn van hem,
wij zijn zijn volk.
Hij zorgt voor ons,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.’
4 Kom naar zijn tempel om hem te danken.
Kom in zijn huis en zing voor hem.
Dank hem en prijs hem.
5 De Heer is goed. 
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Zijn liefde duurt eeuwig,
hij blijft altijd trouw.
César Franck: psaume 150 https://www.youtube.com/watch?v=7JJMV5V3PX8

Preek (dr. T.R. Barnard)
Vijf jaar geleden, gemeente, stopte het orgel er opeens mee. Het was kerstavond. Van het ene op het 
andere moment was het stil en bleef het stil. Het doet in omgekeerde zin denken aan een gedicht 
van Pieter Langendijk, hij schreef het in 1751:

Op het nieuw orgel in de kerk der Remonstranten te Amsterdam, dat in den beginne door de 
stramheid van het werk van zelf geluid gaf.
't Nieuw Orgel, om 't gehoor te streelen,
In de Armiâansche kerk gezet,
Begon van zelf vry luid te speelen,
En dat in 't midden van 't gebed.
Hoe wat is dit? vroeg een der heeren;
Een ander antwoordd': houd u stil.
Het volgt het grondstuk dat wy leeren:
Dit Orgel heeft een vrye wil.

De afgelopen week, gemeente, zat ik aan tafel met mijn vier kinderen. Ik nam met hen de plannen 
voor de komende week door en ik inventariseerde of de jongelui met mij mee wilden gaan naar de 
kerk vandaag. De oudste moest natuurlijk wel als lid van ons college van collectanten, de anderen 
worden klassiek remonstrants opgevoed en hebben dus een vrije keus. 

Om het aantrekkelijk te maken – niet dat het heeft gelopen – vertelde ik dat we vanmorgen een 
bijzonder dienst zouden hebben. Het grote orgel, dat al vijf jaar stil was, zou nu eindelijk weer gaan 
klinken. Dat was toch wel een reden om ter kerke te gaan. Waarop zoon twee nieuwsgierig vroeg: 
pa, wat heeft dat nu eigenlijk gekost?  Ik noemde wat bedragen. Hij schrok enorm. En hij begon 
hardop voor te rekenen wat dat nu eigenlijk per dienst kost als het orgel een jaar, vijf jaar, tien of 
dertig jaar zou meegaan. Ik zal u de exacte berekeningen besparen, maar per dienst kost het zomaar 
een paar honderd euro. Nogmaals: de exacte getallen spaar ik u, maar laat het een aanmoediging 
zijn voor de collecte straks!

Ik vond het een leuke vraag die te denken gaf. Waarom investeren we zoveel in dit orgel? Is het zo 
belangrijk, dat het zo’n grote uitgave rechtvaardigt? Zie daar de vraag voor vanmorgen. Geen drie 
punten, want mij is bezworen het kort  te houden. Wel zal er, om de preek toch klassiek remonstrants 
te houden, een filosofische vraag gesteld worden en zal ik eindigen met  een gedicht. Anders zou u 
zich zomaar bekocht kunnen voelen.
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Waarom investeren we zoveel in dat orgel? Dan kun je natuurlijk allerlei antwoorden geven als: we 
hebben nu eenmaal dit kerkgebouw en dat orgel van onze voorouders overgeleverd gekregen en we 
moeten het netjes overdragen aan een volgende generatie. Zoiets monumentaals moet in stand 
worden gehouden. Je kunt ook zeggen: dit prachtige orgel is zo bijzonder, het moet gewoonweg 
weer klinken. Of juist heel praktisch: we hebben zo’n belangrijk legaat gekregen uit de familie van 
een van onze grote organisten, Ferdinand Timmermans, we zijn eigenlijk wel moreel verplicht om 
het te doen. Allemaal waar natuurlijk, maar of dit de eigenlijke reden is of zou moeten zijn, dat valt 
nog te bezien.

Even de zaak van een andere kant benaderd. Alweer een tijd geleden, ik was nog niet zo lang 
predikant, was er een bijeenkomst van het convent van remonstrantse predikanten. Ik heb het u vast 
al eens verteld. Spreker was de remonstrantse hoogleraar godsdienstfilosofie Han Adriaanse. Hij 
sprak over de vraag: Bestaat God? Ik vond het om te beginnen een prachtige titel voor een verhaal 
voor een gezelschap van alleen maar predikanten: bestaat God? Adriaanse gaf een prachtig 
hooggeleerd betoog dat  ik niet meer kan navertellen. Maar zijn conclusie was, met de grootste 
theoloog van de twintigste eeuw, Karl Barth, dat deze vraag eigenlijk niet te beantwoorden was. Als 
God werkelijk God was, was hij niet te kennen. En als wij mensen niet echt kunnen omschrijven 
wat God is, dan kunnen we in alle eerlijkheid niet bewijzen dat Hij bestaat. Misschien is het enige 
zinnige wat we kunnen doen: de vraag laten zitten en beginnen met Gods lof te zingen.

Even terzijde: hier hebt u misschien wel iets kenmerkends te pakken voor ons kerkgenootschap. 
Velen van ons, en dus ook uw predikanten, zullen zonder schroom toegeven dat de vraag of God 
bestaat onmogelijk te beantwoorden is. Sterker nog: juist omdat het om geloof gaat, vinden ze het 
nog niets eens erg. Zo vanzelfsprekend is het, dat er op  dit terrein geen zekerheden zijn. Het is zoals 
een voorganger dat tachtig jaar geleden al in een preek zei: Gemeente, of God bestaat? U weet het 
niet. Ik weet het ook niet. Maar laten we eens aannemen van wel. Modern gezegd: we hebben een 
soort onverwoestbaar religieus gevoel dat we niet kunnen aantonen, maar dat we wel serieus 
nemen.

Vorige week was uw kerkenraad voor een etmaal op een conferentiecentrum, de Hoorneboeg, 
bijeen. Dat doen we jaarlijks om elkaar beter te leren kennen en inspiratie op te doen. De vraag 
kwam aan de orde wat nu eigenlijk remonstrantisme is. Wat maakt ons bijzonder? Waar staan we 
voor? 

Een van de antwoorden was dat  we inspiratie bewust niet alleen opdoen uit een heilig boek, de 
Bijbel, of de gelovige traditie, maar dat we aannemen dat werkelijke inspiratie in alle 
levensterreinen te vinden is. De samenleving, de wetenschap, maar in het bijzonder de kunst en de 
cultuur helpen ons om het hogere te vinden. 
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Belangrijk daarin is voor velen de muziek. Muziek kan een taal zonder woorden spreken die in de 
oren klinkt als de stem der engelen. Wanneer hier cantates van Bach uitgevoerd worden, zijn het 
niet zozeer de woorden die ons inspireren – die zijn veel te orthodox voor ons – maar dan is het wat 
er doorklinkt in de muziek. Muziek kan het goddelijke present stellen zonder dat daar woorden voor 
nodig zijn.

Daarom hebben wij in onze diensten zo vaak aandacht voor een speciale invulling. Daarom hebben 
we, nu ons orgel gerestaureerd is, weer zo’n getalenteerde cantor/organist als Aart Bergwerff 
aangesteld.

Vanaf vandaag klinkt ons grote orgel weer. We vertrouwen erop dat de muziek ons zal inspireren en 
ons tot het hogere zal roepen. We rekenen erop, dat  het  ons zal uitdagen om telkens opnieuw 
zingend te bidden. De lofzang is misschien het enige antwoord op alle vragen die het leven ons 
stelt. We kunnen overal over filosoferen, we kunnen bij alles blijven stilstaan, maar ware inspiratie 
komt misschien pas als we met de psalmist de lofzang aanheffen. Goed zingen is tweemaal bidden, 
zei de kerkvader Augustinus. 

Goed zingen, daarvoor hebben we onze grote orgel en een grote organist nodig. Want dat dat in 
remonstrantse kringen niet vanzelfsprekend is, mag blijken uit het verslag van de predikant van 
Boskoop, Anne Jager, die lang geleden vertelde hoe de bekende componist, zijn vriend, Peter van 
Anrooy  eens aanwezig was bij een dienst. Zijn commentaar op de gemeentezang was dodelijk: als 
er een God bestaat, kan je Hem dit niet aan doen!

Vanaf vandaag klinkt in dit huis weer het grote orgel. Moge het ons oproepen om telkens opnieuw 
ons weer te laten inspireren. Moge het ons in beweging zetten om de lofzang gaande te houden. Om 
in jubelzang uit te barsten over al het goede dat wij mensen in het leven hebben ontvangen. In het 
loflied komt het geloof tot leven. We zingen niet alleen ons geloof uit, maar we zingen het  ook in, 
zoals mijn verre neef Willem Barnard, de liedboekdichter het al zei: Door te zingen, komt het geloof 
binnen. Of, ter afsluiting, nog concreter in een liturgische tekst:
Wij geloven met hart en ziel 
het hart en de ziel van hem 
die brak in onze stem 
en opstaat uit onze keel.

Amen. 

Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie  iv (volledig, 30 min, Paavo Jarvi) 
https://www.youtube.com/watch?v=_HX_jF1_Tgc
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