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Op Weg – Inge Laan 

Op weg 
 
Songtekst 
 
Hoort u het nog wel? Dringt de tekst nog door in onze oren, of ben ik de enige die Oost-
Indisch doof wordt voor de inhoud? De zin ‘I love you’ schalt zo vaak uit alle radio’s ter 
wereld, dat ik het niet eens meer echt hoor. Misschien komt het doordat de inhoud van de 
tekst in onze maatschappij, juist door de levensstijl van de zangers, alle geloofwaardigheid 
heeft verloren. Wie van de zangers gelooft zelf nog in de woorden ‘ik hou van je en blijf je 
eeuwig trouw’ en laat dat vervolgens ook zien in zijn levensstijl? 
 
Ik vind dat een bijzonder fenomeen. Het lijkt erop dat er een soort omgekeerde evenredigheid 
bestaat. Dus hoe minder waarde aan liefde en trouw wordt gehecht, hoe meer die als ideaal 
wordt bezongen in allerlei (pop)liederen en ballades. Niet met een diepgaande boodschap, 
maar als platte tekst. 
 
Wij hebben in de Bijbel een bijzonder liefdeslied van God gekregen. Een romantisch 
liefdeslied, maar wel één dat op een heel directe manier is verwoord. Zo zijn wij dat 
tegenwoordig echt niet gewend! In de hoofdartikelen wordt (onder andere!) gezegd dat het 
mogelijk is dat Hooglied als een vorm van protestlied is geschreven in een sterk versekste 
maatschappij. Een maatschappij die daarin dus veel lijkt op die van ons. Kijk, dat zette mij 
aan het denken. Wat zou u ervan vinden als wij de makers en zangers van Psalmen voor Nu 
gaan vragen om Hooglied in eigentijdse woorden op eigentijdse muziek te zetten? Wat zou er 
dan gebeuren? Zullen de mensen om ons heen in deze maatschappij dit begrijpen en echt 
verstaan? Of zullen juist zij Oost-Indisch doof zijn voor de waarheid?!  
 
Wij kunnen dan ook niet om de boodschap van Hooglied heen. God de schepper heeft ons een 
liefdesrelatie gegeven waarin ook Hij aanwezig is. De liefde en trouw die Hij geeft kunnen 
worden getoond in de liefde en trouw aan elkaar in de relatie. Een relatie tussen één 
jongen/man en één meisje/vrouw waar liefde, trouw, lust, verlangen, begeerte, genegenheid 
en seks thuishoren. Juist wanneer de koppeling tussen de liefde en seks stevig vast en 
aanwezig blijft, is er een diepte in de relatie waar niemand tussen kan komen. Het is een gave 
als God ons dat geeft in ons huwelijk. En wij mogen daarvan genieten en het als een groot 
geschenk aannemen. 
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