
In de serie Vogelvrij ~ is het thema: Muziek en vrijheid 

Inleidende woorden

In een serie van drie diensten, met de titel Vogelvrij, houden we vandaag een pleidooi voor vrijheid 
binnen de cultuur. Meer in het bijzonder gaat onze aandacht naar het mysterieuze verband tussen 
muziek en vrijheid. 

Dat dit verband onomstotelijk bestaat, bewijst een opname van de ontmoeting tussen president 
Obama en Vietnamese jongeren. 
Bij zijn bezoek aan Ho Chi Minh stad vorig jaar (ik ben er net geweest) vroeg een van de jongeren, 
een bekende rapster in Vietnam: Hoe belangrijk is het voor een land de kunst en cultuur echt te 
helpen en te promoten, en wat betekent dat voor de toekomst van een natie? Obama zei: Rap anders 
iets, voordat ik je vraag beantwoord. Laat me zien wat je in huis hebt. De studente aarzelde. 
Vrijheid in de cultuur is een moeilijke zaak in Vietnam. Obama plaatste de microfoon dicht tegen 
zijn lippen en zette een kleine beat in. En de studente rapte voluit over vrijheid. Kijk de scene op 
you tube, het is prachtig!
Dit is wat muziek vermag. Maar om te zingen of te rappen, moet je eerst leren ... Ademen!

Eerste lezing

Psalm 68: 1-7

Zing een lied voor God
Als God verschijnt in de strijd,
vluchten zijn vijanden,
zijn tegenstanders verdwijnen.
God jaagt hen weg.
Ze verdwijnen,
net als sneeuw die smelt in de zon,
net als rook die wegwaait in de wind.
Maar mensen die God liefhebben, zijn blij.
Zij juichen als God verschijnt,
ze juichen van blijdschap.
Zing voor God, zing een lied voor hem.
Juich als hij komt op zijn wagen van wolken,
maak je klaar voor zijn komst.
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Heer is zijn naam.
Hij woont in zijn heilige tempel.
Hij helpt weduwen,
en hij beschermt kinderen zonder vader.
God geeft aan eenzame mensen een thuis.
Aan gevangenen geeft hij de vrijheid,
hij maakt hen gelukkig.
Maar mensen die zich tegen hem verzetten,
zullen ongelukkig worden.

Tweede lezing: Mat. 11: 16-19

 Jezus zei: ‘Ik ga iets zeggen over jullie, de mensen die nu leven. Jullie lijken op kinderen op een 
plein, die nergens zin in hebben. 17 Als er vrolijke muziek gemaakt wordt, dan zeggen ze: ‘Wij 
willen niet dansen.’ En als er een verdrietig lied gezongen wordt, dan zeggen ze: ‘Wij willen niet 
huilen.’
18 Zo is het ook met jullie. Eerst kwam Johannes de Doper. Hij at geen brood en hij dronk geen 
wijn. Toen zeiden jullie: ‘Hij heeft een kwade geest in zich.’ 19 En daarna kwam ik, de Mensenzoon. 
Ik eet wel brood en ik drink wel wijn. En nu zeggen jullie: ‘Kijk eens, die man eet zich vol en hij is 
gek op wijn. Echt een vriend van tollenaars en slechte mensen!’
Maar het wijze plan van God komt uit. Dat zie je aan alle dingen die ik doe.’

Overdenking

Het laatste couplet van dat prachtige lied van Sytze de Vries dat we aan het begin van deze dienst 
zongen, Zolang wij adem halen verwoordt nauwkeurig wat de muziek, wat een lied met een mens 
doet:

Ons lied wordt steeds gedragen 
Door vleugels van de hoop;
Het stijgt de angst te boven
Om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
Het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
Het komende bruiloftsfeest.
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Het samen zingen, het samen muziek maken is een natuurlijk verlangen om diepe emoties uit te 
drukken, waarvoor woorden ontoereikend blijken te zijn. 
De psalm die we gehoord en gezongen hebben, geeft dat aan. En al gebruikt deze psalm beelden en 
woorden die ons bevreemden, lijkt dat lied voor onze tijd gemaakt. 

Psalm 68 

Met psalm 68 belanden we op het slagveld. Aan slagvelden helaas geen gebrek in onze tijd, niet 
hier, maar slechts op een paar uur vliegen van hier. 
Ik vermoed dat u even aarzelde om te zingen: 

Als God verschijnt in de strijd,
vluchten zijn vijanden,
zijn tegenstanders verdwijnen.
God jaagt hen weg.
Ze verdwijnen,
net als sneeuw die smelt in de zon,
net als rook die wegwaait in de wind.

En toch hebben we het gezongen. Waarom? 
Omdat deze woorden zijn geleefd door mensen, mensen net als wij, 3000 jaar geleden, die dit 
voelden en lieten horen.
En omdat vergelijkbare woorden ook worden gezongen door mensen van nu, die anders denken en 
handelen dan wij, en die met elkaar vechten. Onbegrijpelijk? Niet meer van deze tijd?

Vergis je niet: als het erop aankomt, kan iedereen God aanroepen in de strijd. 

Ik zou dit niet zo gedecideerd zeggen als ik het niet zelf had beleefd. In 1967, woonde ik in Kibbutz 
Gonen, ingeklemd tussen Syrië en Libanon in het uiterst noorden van Israël, net onder de 
Golanvlakte. Toen barste de Yom Kippur-oorlog uit. Het stadje Kyriat Shemona iets verderop lag 
constant onder vuur. Nu was dat niet uitzonderlijk. Bij elke aanval klommen we op de daken van de 
verblijven om de luchtaanvallen te bekijken. En bij elke inslag werd er door ons om respons van de 
luchtmacht geroepen. Waar blijven jullie nou?
Maar nu bleek het anders te zijn. Wij vielen aan. En daar, op het dak van het kinderverblijf, hief 
iemand psalm 68 aan, in het ivriet, ik zal het nooit vergeten:

3
29 januari 2017

dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck, predikant Remonstrantse Gemeente Rotterdam



Als God verschijnt in de strijd
Vluchten zijn vijanden. 

En de psalm ging verder: 

Maar mensen die God liefhebben, zijn blij.
Zij juichen als God verschijnt,
ze juichen van blijdschap.
Zing voor God, zing een lied voor hem.
Juich als hij komt op zijn wagen van wolken,
maak je klaar voor zijn komst.

Ook dat juichen herken ik. Want dat deden we daar, toen de Golanvlakte werd ingenomen. Niet 
zonder reden: van daaruit werden wij voortdurend beschoten en dat ging nu tot het verleden 
behoren. 

Achteraf is dit verhaal schokkend, ook voor mij. Wat zaten wij daar toch te zingen en te juichen? Ik 
ben er niet uit.

Ik vertel het nu, 60 jaar na dato, omdat het laat zien hoe poëzie en muziek, woorden en 
muziekklanken, in extreme oorlogssituaties, vanzelfsprekend weer actueel worden. Voor alle 
partijen die er natuurlijk van overtuigd zijn dat zij het recht, ja zelfs God, aan hun zijde hebben.
Ongelofelijk eng, maar zo werkt het. 

Diezelfde God – al is het onder een andere naam – wordt door de strijdende partijen geannexeerd. 
Voor diezelfde God wordt nu gejuicht: 

Zing voor God, zing een lied voor hem.
Juich als hij komt op zijn wagen van wolken,
maak je klaar voor zijn komst.
De Eeuwige is zijn naam.
Hij woont in zijn heilige tempel.

God aanroepen in de strijd, voor hem juichen als de overwinning is behaald. Zelfs als we zo 
reageren, zoals ik daarnet vertelde, kunnen we dit in geweten verdragen?

Ik denk het niet. En de psalmist kan dat ook niet. Want wat laat hij ons zingen aan het einde van de 
psalm? 
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De Eeuwige is zijn naam.
Hij woont in zijn heilige tempel.
Hij helpt weduwen,
en hij beschermt kinderen zonder vader.
God geeft aan eenzame mensen een thuis.
Aan gevangenen geeft hij de vrijheid,
hij maakt hen gelukkig.

Wacht even! Dus diezelfde God die voor ieders karretje wordt gespannen, diezelfde God waarvoor 
vijanden bij de overwinning allemaal juichen, is degene die weduwen en wezen beschermt, 
eenzamen omringt en gevangenen vrij maakt? 
Hoe kun je dat laten rijmen? Niet dus.

En dat zegt de laatste vers van de psalm dan ook, maar die moet gedecodeerd worden. God maakt 
weduwen, wezen, eenzamen en gevangenen gelukkig,

Maar mensen die zich tegen hem verzetten,
zullen ongelukkig worden.

Wat betekent dit? Dat geen enkele kamp God mág annexeren. 
Door alle partijen heen, vrienden en vijanden, zijn er slechts twee soorten mensen: 
degenen die leven naar de aanwijzingen ten leven die God op de Sinaï gaf, de 10 geboden, de basis 
van de universele rechten van de mens, 
en degenen die zich daartegen verzetten. 
De eersten bouwen aan een ordentelijke samenleving waar gerechtigheid heerst, de anderen 
vernielen die samenleving. 

Kan een lied actueler zijn? Kunnen tekst en muziek ons dichter bij onze dagelijkse ervaringen 
brengen?

De Bijbel biedt ons tijdloze menselijke ervaringen aan.
Daarom zegt Jezus :

Ik ga iets zeggen over jullie, de mensen die nu leven. Jullie lijken op kinderen op een plein, die 
nergens zin in hebben.  Als er vrolijke muziek gemaakt wordt, dan zeggen ze: ‘Wij willen niet 
dansen.’ En als er een verdrietig lied gezongen wordt, dan zeggen ze: ‘Wij willen niet huilen.’
Zo is het ook met jullie.
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In de muziek, met de muziek, komen mee: vreugde, verdriet, verzet, hoop en troost. Als men ernaar 
wil luisteren. In de muziek klinkt ook, en hoe, vrijheid. 

Rappen is daar een uitstekend voorbeeld van, of je ervan houdt of niet is hier niet van belang. In 
zijn gesprek met Vietnamese jongeren, beschreef president Obama het rappen als een hedendaagse 
vrije kunstvorm, geschapen door arme zwarte Amerikanen, en nu door jongeren over de hele wereld 
omarmd, als uitdrukking van hun ongenoegen over de wereld waarin ze leven, als uitdrukking van 
hun verlangen naar bevrijding en naar de komst van een nieuwe samenleving. 

Muziek is, als het ten goede wordt gebruikt, een instrument van bevrijding. 

Bevrijding uit het juk van bezetters, denk aan de Liberté liberté chérie (geliefde geliefde vrijheid) 
uit de Marseillaise.

Bevrijding uit de onderdrukking van de armen door de rijken, denk aan ontwaakt verworpenen der 
aarde, uit de Internationale.

Rappen, een mengeling van moderne poëzie en op klank reciteren, is dat ook. Nu verwacht ik niet 
dat we gezamenlijk dat gaan oefenen maar ik denk wel dat we soms als kinderen op een plein zijn, 
die nergens zin in hebben.  Als er vrolijke muziek gemaakt wordt, dan zeggen we: ‘Wij willen niet 
dansen.’ En als er een verdrietig lied gezongen wordt, dan zeggen we: ‘Wij willen niet huilen.’
Kom op, laten we dansen én huilen als muziek ons daartoe uitnodigt.
Amen
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