
In de serie Diensten Anders: Houdt God van chansons?

Inleiding 

De vraag stellen is haar beantwoorden! Natuurlijk houdt God van chansons! Musicerende 
engelenscharen, psalmzingende mensen, God wordt van oudsher omringd door zang en dans. Jezus 
zelf betreurt het als mensen weigeren te zingen en te dansen als een melodie klinkt die daartoe 
uitnodigt. 
Hij zegt: Jullie zijn als mokkende kinderen die als er vrolijke muziek gemaakt wordt zeggen: wij 
willen niet dansen.
Niet zingen, niet dansen: kan het treuriger?
Neen: God houdt van muziek en dans, maar houdt hij ook van Chansons? Van volksmuziek, van het 
levenslied, popmuziek of heavy metal?
Dat laatste weet ik niet maar van levenslied en popmuziek, van chansons, houdt God vast en zeker.
Hoe weet ik dat? Niet door een geheimzinnige openbaring, maar zuiver en alleen doordat chansons 
hetzelfde doen als psalmen en kerkgezangen in een kerkdienst. Chansons drukken uit wat mensen 
bezig houdt, waar mensen mee zitten, waar ze naar verlangen en tot uitdrukking willen brengen. 

Laten we de proef op de som nemen en, aan de hand van chansons, een traditionele liturgie volgen, 
met haar bekende onderdelen: 

- Hoe gaan we om met tekortkomingen (Kyrie gebed) 
- Inspirerend verhaal (Bijbeltekst en preek)
- Oproep tot naastenliefde (voorbeden)
- Uitzending in de wereld (zegen)

TEKORTKOMINGEN  EN VERGEVING (Kyrie)
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Inleiding 
Aan het begin van de kerkdienst, duikelt iedereen binnen met een hoofd vol gedachten, nog steeds 
multitaskend misschien (ben ik een boodschap vergeten voor het etentje vanavond, heb ik mijn auto 
goed geparkeerd, zal het niet weer eens te laat voor de parkeermeter afgelopen zijn?). 
Daarom is het eerste gebed bedoeld om tot rust te komen, zodat het komende uur, dat uur van 
bezinning, in alle rust kan beginnen. 
In de oudste traditie van de christelijke kerk, hoort daarbij het herkennen van de eigen 
tekortkomingen. Het heet dan ook, met een mooi oud woord: verootmoediging. In de katholieke 
traditie is hier de plaats van het kyriegebed: kyrie, Heer ontferm u. 

Eigen tekortkomingen inzien en daar vergeving om vragen is niet gemakkelijk. 
Soms kunnen tekortkomingen of fouten rechtgezet worden. Soms ook niet. En soms, zoals we gaan 
horen, heb je geen spijt van wat niet goed ging, geen berouw van wat je deed. 
En inderdaad: er komt ooit een moment waar je beter spijt en berouw achter je kunt laten. Omdat 
een nieuw dageraad rijst.
Zo zong Edith Piaf: 

non, rien de rien, non je ne regrette rien
car ma vie, car mes joies,
ca commence avec toi.

Nee, ik heb nergens meer spijt van 
want mijn leven, mijn vreugdes
het begint vandaag, met jou

Lied 1: Non, je ne regrette rien (Edith Piaf) (vertaling zie liturgie)

https://www.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6Kgp88

VERHAAL OM NAAR TE LEVEN (Bijbellezing)

Inleiding
Vaste onderdelen van de protestantse liturgie zijn natuurlijk de Bijbellezingen en de preek. HET 
WOORD, dus. 
De blijde boodschap, waarvan de kern glashelder is: het eerste en tweede gebod Matt. 34: 35-40

Om Jezus op de proef te stellen vroeg een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de 
wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met 
heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw 
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naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat.’ 

Je kunt er zelfs mee volstaan, met dit liefdesgebod, zegt Jezus.

Soms hoor je zeggen: wat een naïeviteit, de liefde op de eerste plaats! O ja?

Stel, stel je één seconde dat de liefde NIET bestond: niets in deze wereld zou nog werken! De 
Schepping zou stil vallen, het licht zou doven, het lied zou verstommen op de lippen van de dichter, 
de tijd zelf zou haperen en de wereld zou wegkwijnen. 

En ik? ik zou nergens meer zijn, ik zou sterven van de kou. Dichtte Toon Hermans.

Lied: Als de liefde niet bestond (Toon Hermans, gezongen door Wende Snijders)

https://www.youtube.com/watch?v=OhADswyecog

MIJMERING (preek)

Ja, inderdaad! Stel, stel je één seconde dat de liefde NIET bestond!
Wat een troosteloze wereld, zong Jacques Brel in zijn lied Marieke

Zonder liefde warme liefde 
Weent de zee de grijze zee 
Zonder liefde warme liefde 
Lijdt het licht het donk're licht 
En schuurt het zand over mijn land 
Mijn platte land mijn Vlaanderland

Zonder liefde valt de Schepping stil, overwoekert het donker het licht, wordt er geen paringsdans 
meer gedanst en komt er geen nieuw leven tevoorschijn. 

De blijde boodschap die Jezus bracht en brengt is dus een weg ten leven.
Het liefdesgebod is de enige weg om, als mensheid, te overleven, om als individu te overleven. Hier 
is geen onderhandelingsruimte, geen ‘ja maar’ mogelijk, geen compromis denkbaar. 
 
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is 
het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze 
twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 
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In welke taal de Bijbel ook mocht zijn vertaald, hier is geen woord Spaans bij!

Orgel:  Aart Bergwerff

OPROEP TOT NAASTENLIEFDE (Voorbeden)

Inleiding
Na de preek en de muziek die de preek onderstreept, gaat men over tot actie, in de vorm van stilte, 
gebeden en inzameling van geld om anderen te helpen. 
Als het goed is, wordt het gebod van naastenliefde nu handen en voeten gegeven.
Wat vaak wordt vergeten, is dat naastenliefde een boomerang hoort te zijn. 
Het gebod van de liefde stopt niet bij ‘heb de ander lief’.
Er staat ‘Heb de ander lief ALS JEZELF’
Als diat tweede er niet bij is, verval je in een gevaarlijke dwaling: de totale wegcijfering ten bate 
van de ander. Je kunt jezelf totaalverwoesten, je eigen persoon als het ware finaal negeren, ten bate 
van de naasten. Er is geen beter recept voor uitputting, het is een perfecte manier om amok te 
maken, uit eenzijdig begrepen naastenliefde. 
 
Een wijze boeddhistische monnik zei ooit:

Een waterbek kan slechts water blijven geven als het vol is. Dan kan het water over de randen 
stromen en het land bevloeien. Breng je het water in omloop voordat de waterbek vol is, stroomt het 
water in afwateringskanalen en gaat verloren.
Zorg dus dat je geen afwateringskanaal wordt maar een volle waterbek, dat water geeft en blijft 
geven. 

Dat is de essentie van het dubbelgebod van de liefde:
Heb de ander lief, heb je naaste lief, ALS JEZELF.

Je kunt geen compassie met een ander hebben als je niet eerst zélfcompassie betracht. Je kunt geen 
schuilplaats voor een ander zijn, als jezelf geen schuilplaats hebt. 
Schuilen bij een ander, een ander mens, met kleinletter, of schuilen bij de Ander met hoofdletter, die 
Ander  die wij noemen met talloze namen en gestalten geven in talloze beelden. Ik zie daar geen 
verschil tussen.
Claudia de Brey heeft er dit schitterend lied over
Lied 3:  Mag ik dan bij jou? (Claudia de Brey)

https://www.youtube.com/watch?v=o5uvsEs79hM
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DE WERELD IN (Uitzending en zegen) 

Inleiding

Het lied dat we net gezongen hebben is een Iers pelgrimslied. Een zegen voor de weg, in de hoop 
elkaar ooit weer te ontmoeten. Het is een vrolijk lied, van mensen die hun geluk onder weg weten te 
vinden.
Maar sommigen gaan op weg omdat ze daartoe worden gedwongen. Voorbeelden te over. 
Hugenoten deden dat ook aan het einde van de zeventiende eeuw. Omdat ze voor godsdienstige 
redenen in Frankrijk werden vervolgd, gedood, weggejaagd. Bij de processen tegen Hugenoten, 
werden ze gedwongen het Onze Vader te bidden. Omdat zij een andere versie dan de katholieke 
versie gebruikten. Ze zeiden niet: 

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome

Maar 

Onze Vader die in de hemelen zijt
JOUW naam worden geheiligd, JOUW koninkrijk kome…

Ze tutoyeerden God. Dat was genoeg voor een doodvonnis. God tutoyeren!

Degenen die konden vluchten (70.000 kwamen naar ons land in 20 jaar tijd) gingen op weg in de 
veronderstelling dat ze naar het Beloofde land gingen, ‘la grande arche des réfugiés’, de grote Ark 
van de vluchtelingen, de Republiek der Nederlanden, waar je je geloof in vrijheid mocht belijden. 
Zij brachten alles wat ze waren, alles wat ze konden, en prezen zich gelukkig.

Het lied dat we nu gaan zingen als antwoord op de zegen memoreert dat,

Tu n'as pas de titre ni de grade
Mais tu dis "tu" quand tu parles à Dieu

Je hebt geen titel, noch een diploma
maar zegt wel "jij" als je tegen God spreekt,

Ik zing voor jou de balade,
de balade van de gelukkige mensen
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Want die zegen, aan het einde van de dienst, reikt zowel levensopdrachten als geluk aan. 

	
	 Uitzending en Zegen

Bevestigen wij ons geloof in een leven van liefde
Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid
Voor onze geloofsgemeenschap,
Haar taken in de wereld met haar noden
En gaan wij van hier naar ons huis onder Gods zegen

De Eeuwige zegene en behoede ons
De Eeuwige doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
De Eeuwige verheffe haar aanschijn over ons en geve ons vrede
Amen

Lied (DOOR ALLEN GEZONGEN): la ballade des gens heureux (Gerard Le Norman) 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzkz9IABhPk     (vertaling op de liturgie)
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