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Zondag 7 juli 2019 – Adventskerk – ds. Helène van Noord 
 
Overdenking bij lied NLB 909 en Johannes 9, 1 - 7 
 
inleiding 
Net als dat er bijbelverhalen zijn die je de wenkbrauwen doen fronsen, zingen we in de kerk ook 
liederen die af en toe vraagtekens oproepen. Tenminste als je er bij stil gaat staan. Want hoe 
vaak niet zingen we ze gedachteloos. In de zomerserie  “Wat zing ik nou?!”, willen we in de 
Protestantse Gemeente Assen zomaar wat liederen eens nader bekijken. Zoals het lied “Wat God 
doet dat is welgedaan”.  
Het lied komt oorspronkelijk uit Duitsland en is door Samuel Rodigast geschreven ergens rond 
1670-1680. Hij schreef dit lied waarschijnlijk  voor zijn zieke vriend Severus Gastorius, die cantor 
was in Jena. Gastorius zou de melodie erbij geschreven hebben. De Nederlandse vertaling kwam 
ongeveer een eeuw later van Petronella Moens. Jan Wit, die zelf ook blind werd, gebruikte die 
vertaling voor de versie van het lied dat we onder nummer 909 in het liedboek tegenkomen. 
Straks gaan we dat zingen, maar eerst lezen we de vertaling van Petronella Moens 
 
- lezing: Wat God doet dat is welgedaan (vertaling Petronella Moens) 
 
Vanwege mogelijke problemen met de auteursrechten wordt de tekst hier niet afgedrukt. De tekst 
kunt u lezen op de volgende website: 
 
https://kerkliedwiki.nl/Wat_God_doet,_dat_is_welgedaan 
 
overdenking  
 
Wat God doet dat is welgedaan, zongen we, Zijn wil is wijs en heilig. 
Ik weet niet wat er allemaal, al lezend en zingend, door u, door jou heen ging bij deze woorden. Ik 
zelf koos dit lied voor de zomerserie “Wat zing ik nou?”, omdat het een lied is dat in eerste 
instantie een zekere ergernis bij me oproept. De tekst bedoel ik dan, want met de melodie heb ik 
geen probleem. Dat herkent u/herken jij misschien ook wel dat een lied heerlijk zingt, prachtige 
wijs, mooie koorzettingen erbij of orgelbegeleiding, maar dan die tekst….. 
 
Die tekst dus. Wat God doet dat is welgedaan….het kostte mij moeite om dat zomaar, 
zondermeer na te zeggen. In volle overtuiging bedoel ik dan. Het haakte al bij de gedachte dat 
God -doet….wat “doet” God dan, vraag ik me zelf af.  En als het God is die doet,  is dat dan altijd 
wel-gedaan? Of beter gezegd, kan ik het als wel- gedaan ervaren? Daar zou ik met de Eeuwige 
dan wel eens een boompje over op willen zetten, want er is genoeg in de wereld, in de levens 
van mensen, en ook in mijn eigen bestaan waarin ik dat wel-doen niet zo goed kan terug 
vinden…als God daar dan tenminste achter zou zitten. 
 
Herken je dat? Voelt u dat ook zo? Of maken de woorden bij u hele andere gedachten los. 
Roepen ze hele andere beelden in de herinnering. Proeft u er geborgenheid uit, troost, nabijheid? 
Of heb je er nooit zo bij stil gestaan, omdat het hele vertrouwde taal is, herkenbaar. Dat kan 
natuurlijk ook. 
 
Ik weet dat er onder ons mensen zijn die heel kritisch kijken naar wat ze zingen. Die soms zelfs 
de mond houden bij een lied of een vers dat ze echt niet uit de strot kunnen krijgen. Omdat ze 
gewoonweg niet kunnen, of willen geloven zoals het er onder woorden is gebracht.  
Maar ik weet ook van mensen die zich nauwelijks bezighouden met de woorden en de theologie 
die erachter schuil gaat. Die eigenlijk alles wel kunnen zingen, als het maar mooie muziek is.  
En soms kan dat ook nog prima samen gaan in een en dezelfde mens: hele kritisch, ruimzinnig, 
als het gaat om de theologische betekenis en tegelijkertijd heel ruimhartige als het gaat om de  
muzikale kant van de zaak. Als we hier een Cantatedienst hebben, dan zit de kerk in de regel 
behoorlijk vol. Maar het zijn echt niet allemaal mensen die het gedachtegoed van Bach en zijn 
tijdgenoten delen. Ze zijn er omdat ze gewoon gegrepen worden door de muziek, de compositie, 
de vocalisten, de instrumentalisten. Want muziek, zelf muziek maken, zelf zingen, zingen met 
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elkaar boort nu eenmaal de  lagen van het gevoel aan, van onze emoties….en die gaan lang niet 
altijd hand in hand met ons redeneren, met onze gedachten en overtuigingen.  
 
Laten we toch maar eens naar de tekst kijken, naar de inhoud. Zoals gezegd, Samuel Rodigast 
was de dichter ervan. Maar niet de uitvinder, want hij putte uit rond 1670 uit twee nog oudere 
liederen met dezelfde strekking. De versie van Rodigast kwam al snel terecht in een in die tijd 
veel gebruikt gezangboek voor de kerkdienst.  

Het geloofs- en gedachtegoed van Samuel Rodigast kan gerekend worden tot het vroege 
piëtisme. Wat is het piëtisme? Letterlijk betekent het vroomheid. Maar als beweging in de kerk is 
het piëtisme vooral te duiden als een beweging waarin de nadruk ligt op de praktijk van 
godsdienstig leven. Minder nadruk op de dogmatische kanten, meer doorleving van de betekenis. 
Geen preek als uitleg van de leer, maar gericht op de toepassing. 

In het lied zie je dat heel goed verwoord in de persoonlijke relatie tussen de ik-figuur en God. 
Zinsneden als  “wat God doet” en “zijn wil” en “zijn woord” veronderstellen dogmatische “willen en 
spreken omvat. De geloofsbelijdenis is bijvoorbeeld zo’n dogma. Daarin staat verwoord wie God 
is en wat de drie-zijns kenmerken van God als Vader,Zoon en Heilige Geest betekenen. Het is 
een beschrijving, een omschrijving.  Maar het zegt niet meteen iets over de omgang met die God. 
Wat het betekent voor het doen en laten van de mens. Dát is waar het piëtisme aandacht voor 
ging vragen. Voor het vrome leven, voor de relatie tussen mijzelf en God. In het lied terug te 
vinden in gedachten als “God kent mijn hart” ; “ Als God mij leidt”; “Hij luistert naar mijn 
klachten”…. 
Niet iedereen ervaart dat zo, zo’n persoonlijke band met de Allerhoogste. Of ervaart het niet méér 
zo. Vroeger was er misschien nog dat beeld, God als vaderlijke vader, als vriendelijke vriend. 
Maar dat veranderde op de weg van het leven, op de weg van de toenemende kennis en 
inzichten, de weg van de  twijfels, de butsen en de deuken. Je Godsbeeld ging misschien wel van 
een persoonlijke God over  in een abstracter beeld als  “het zijn, het wezen van God”, of “een 
God die gebeurt”. Met zo’n verandering van beeld kan het lastig zijn om aansluiting te vinden bij 
de piëtistische wijze van geloven in een God die naast je staat.  
Kán lastig zijn. Het hoeft natuurlijk niet, misschien loopt het bij jouw wel allemaal dwars door 
elkaar heen. Voor ieder mens is dat anders, persoonlijk.  
Afgelopen donderdag bijvoorbeeld vond er een interessant gesprek plaats met mensen tussen de 
30 en 45 jaar van zowel wijkgemeente Vredenoord als van de pioniersgemeente Assen Zoekt, 
die in de Open Hof kerkt. Een van de verrassende ontdekkingen die we deden is dat veel 
mensen onder de 50 jaar vooral op zoek zijn naar een praktische invulling van het geloof en veel 
meer behoefte hebben aan een persoonlijke beleving en relatie met God. En dat de generatie 
daarboven veel meer op zoek is naar kennis over God, godsdienst, bijbel, vanuit de behoefte 
geïnspireerd te worden. Bijna te vergelijken met de piëtistische benadering, of de dogmatische 
benadering….voelen, beleven of weten en begrijpen. Het één is niet slechter dan het ander. Maar 
om elkaar te begrijpen en te verstaan en ruimte aan elkaar te geven, is het wél nodig dat 
onderscheid helder te hebben en de beweegreden, vertrekpunten van elkaar te waarderen. 
Op het moment dat je weet hebt welke persoonlijke ervaringen een rol spelen of hebben 
gespeeld in de vorming van het godsbeeld van de ander wordt begrip, begrijpen, inleven vaak al 
een stuk makkelijker.  
Petronella Moens bijvoorbeeld, die het lied van Samuel Rodigast vertaalde, ruim een eeuw later, 
was op haar vierde blind geworden. Het mag een wonder heten dat zij, in een tijd waarin braille 
nog niet bestond, in staat was om zich toe te leggen op letterenkunst. Ze schreef romans en 
maakte gedichten. En ze vertaalde kerkliederen, waar ze dankzij haar vader die dominee was, 
mee in contact kwam. Het eerste vers alleen al krijgt opeens een heel andere lading als je er een  
blinde dichteres bij voorstelt: “Wat God doet, dat is welgedaan,  Zijn wil is wijs en heilig. 'k Zal aan 
Zijn hand vertrouwend gaan,  die hand geleidt mij veilig”…. Vanuit de ervaring dat je letterlijk een 
hand nodig hebt om de weg te vinden, te kunnen gaan, is het natuurlijk fantastisch om God als 
een blinde-geleide voor je leven te kunnen verbeelden en te ervaren. Uit de bijbelverhalen over 
blinden maakte Moens op dat blindheid geen straf is, maar een middel om God zichtbaar te 
maken in de wereld. In het evangelie van Johannes, waar we vandaag ook uit lazen, vragen de 
leerlingen bij het zien van een blinde langs de weg ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij 
geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ is het 
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antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.
 “ 

Petronella Moens gaf 
betekenis aan de woorden van Jezus door van haar nood, - haar blindheid-, een deugd te maken 
en zich, al schrijvend, in te zetten voor een wereld naar Gods hart. Ze  schreef kritische artikelen 
tegen de slavenhandel. Ze kwam op voor de rechten van vrouwen. Zo helder was haar kijk, haar 
blik op de wereld aan het einde van de 18

e
 eeuw, begin 19

e
.  “Wat God doet dat is welgedaan”, 

kan zij in alle oprechtheid ervaren, “Zijn trouw blijft mij ten hoede.  Zijn liefde doet geen kwaad 
ontstaan,  't werkt alles mee ten goede”. Gezegend weet ze zich, om te zijn tot een zegen. 
 
Tja, dat plaatst zo’n lied toch in een ander licht, in een ander perspectief…wat mij betreft. Even 
weer met de neus op het feit gedrukt dat God groter is dan ons hart, dan ons verstand. Dat er 
vele wegen leiden naar het vinden van betekenis.  
Met die intentie, klinkt het lied dat we nu gaan zingen, wellicht nog meer van harte. 
Moge dat zo zijn. 

 


