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Op weg 
 
Heerlijk zingen 
 
Inge Laan 
 
Vroeger sliep ik met mijn twee oudere zussen op één kamer. Erg gezellig natuurlijk, alhoewel 
soms… Maar iedere avond zongen wij voor het slapengaan enthousiast en hardop liederen die wij 
kenden. En hoe jong wij ook waren, wij voelden haarfijn aan dat wij niet zomaar ‘geestelijke’ en 
‘wereldlijke’ liederen door elkaar mochten zingen. Daarom wisselden wij deze af en wanneer wij 
overstapten naar het andere genre moest er eerst ‘prrrr’ gezegd worden, anders was het 
oneerbiedig. Dus ‘prrrr’ en wij zongen geestelijk en na een aantal liederen was het ‘prrrr’ en wij 
zongen wereldlijk. Totdat wij het natuurlijk niet meer met elkaar eens waren en alleen nog maar 
‘prrrr’ riepen… en geen van allen meer wist wat we nog wilden zingen!  
 
Ook de geestelijke liederen hadden weer aparte genres: psalmen en gezangen, Johannes de Heer 
en Hanna Lam (ik ben nog van de tijd vóór Opwekking en de E&R-bundels). Maar gelukkig 
maakten wij daarin geen onderscheid, anders was het voor ons wel erg ingewikkeld geworden! 
Als wij maar met elkaar uit volle borst konden zingen. Meer kerstliederen met Kerst, meer 
paasliederen met Pasen en verder vooral recht uit het hart, hoewel er in de psalmen soms 
moeilijke woorden stonden!  
 
Recht uit het hart. Dát is het fijne van zingen. En zeker van het zingen van psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen (deze trits wordt nog aangehaald in de hoofdartikelen). De Heer heeft ons een 
bijbelboek vol psalmen gegeven. Daarin hebben de dichters alles wat hen bezighield naar God 
gebracht. Ze hebben het uitgeroepen van pijn en verdriet, van boosheid en angst, maar ook van 
blijdschap en vreugde, van dankbaarheid en lofprijzing. Veel van deze liederen mochten gebruikt 
worden in de tempeldienst. Het is een wonder dat wij deze nog altijd kunnen en mogen nazingen. 
Ik weet niet hoe u het ervaart, maar zelf kan ik mijn gevoelens en emotie vaak niet mooier 
verwoorden.  
 
Maar het bijzondere is dat het niet bij de 150 psalmen gebleven is. Gods Geest heeft door de 
eeuwen heen, al vanaf het Nieuwe Testament, dichters geïnspireerd tot het schrijven van liederen. 
En niet alleen dichters waren er nodig, ook vele musici zijn geïnspireerd om de gedichten op 
prachtige melodieën te zetten. Dat is toch een groot geschenk! Dankbaar mag ik daar gebruik van 
maken. Uit volle borst én eerbiedig. En met het uitzingen voor de Heer, juist als ik alleen ben, 
voel ik mij heel dicht bij Hem.  
 
Mijn Vader, dank U wel, dat U steeds bij mij bent. 
Dat U al mijn gedachten en verlangens kent. 
Mijn Vader, dank U wel, dat U mij hoedt en leidt. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Inge Laan, voorzitter 
 


