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Inleiding en overdenking bij Lied 773 – Van grond en vuur 
 
Inleiding 
Wie kent het lied? Het zit vol met bijbelteksten, is u dat opgevallen? 

 
Over de dichter en de melodieschrijver:  

 
Huub Oosterhuis (1933)Dichter, liederenschrijver, voorganger in zelfopgerichte 
gemeente, nu met de naam Ekklesia Amsterdam, die kerkt in de Rode Hoed. Rooms-
katholiek priester, maar uit de kerk gezet toen hij in 1970 trouwde met Josefien Melief 
(twee kinderen Tjeerd en Trijntje). Inmiddels is hij 85. Nog steeds actief.  Schreef 
veel gedichten en kerkliederen, waarvan een aantal opgenomen in het Nieuwe 
Liedboek.  

Antoine Oomen (1945): Al vanaf 1961 was Antoine Oomen organist, pianist, 
koordirigent en -tot op vandaag- huiscomponist in de Ekklesia Amsterdam. Vanuit 
deze jeugdige kerkelijke loopbaan was het vanzelfsprekend dat Antoine Oomen 
piano studeerde aan het Amsterdams Conservatorium. Hij trad een groot deel van 
zijn leven op in binnen- en buitenland, totdat het componeren al zijn tijd in beslag 
begon te nemen. Veel pianobegeleidingen vragen van de pianist een gedegen 
scholing en soms zelfs enige virtuositeit. 

Het lied is geschreven bij vers 5 van Psalm 122 

 

Overdenking  
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 

Zingen in de kerk, we weten niet anders. Dat is al eeuwenlang zo. Al is er wel 
natuurlijk het een en ander veranderd. In de tijd van de reformatoren, we spreken 
ongeveer de 16e eeuw, werd er in de toenmalige rooms-katholieke kerk nog maar 
weinig gezongen door de gemeente. De reformatoren vonden dat wij als gemeente 
weer zelf aan het zingen moesten. En zo is het gekomen. Eerst psalmen en later ook 
de gezangen.  

 
Wie in de kerk is opgegroeid weet niet beter, op zondag wordt gezongen. Maar wat al 
zolang gewoon is, begint bijzonder te worden. Waar wordt nog in georganiseerd 
verband gezongen? Ja, wie lid is van een koor. Of misschien een stadion, of bij een 
bijzonder evenement. Maar wie niet iedere zondag naar de kerk gaat, wie vervreemd 
is van de kerk raakt het samen zingen ontwend. Is dat een gemis? 

 
Nou, ik vind van wel. Zingen in je eentje kan heel aardig zijn, maar met elkaar zingen 
is toch net weer even wat anders. Willem Barnard, die dominee en liederenschrijver, 
was er gek op, op dat samen zingen. In een gedicht over dat zingen schreef hij: 

 
Zingen, dat doe je niet uit volle borst, - 
je zingt inademend, omdat je leeg bent, 
tegen de eenzaamheid in zing je, tegen 
het ‘nee’, je zingt zoals je drinkt: van dorst. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1961
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekklesia_Amsterdam&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Virtuositeit
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Het lied is daar wanneer ik nergens ben, 
komt naar mij toe als een gezant van verre, 
het neemt me op in het gezang der sterren, 
het spreekt een taal die ik van-zelf niet ken. 
 
Het telt niet mee, het geldt als nutteloos, 
zijn waarde past niet in de aard der dingen, - 
maar het wordt nieuw van gloed als wij het zingen, 
al kwam het ook uit de oeroude doos. 
 
Het geeft bevrijding uit mijn smalle ik. 
Uit een cocon ontpopt, opnieuw geboren, 
zal ik tot de gevleugelden behoren, 
er groeit een hallelujah uit een snik. 
 
Uit: De lofzang is een scala van de vrede. 
(W. Barnard) 

 
Voor Barnard had zingen iets van uit zijn eigen kleine ik gehaald worden en 
opgenomen in een gemeenschap. En ook van boven zichzelf uitgetild worden. Het 
geloof en de geloofswoorden en de geloofsinzichten, ze gaan zeker in deze tijd, vaak 
ver boven onze menselijke macht. Als je samen zingt, juist dan, kun je dat geloof 
naar jezelf toezingen en het als het ware innen.  
Zo beleefde hij dat, en zo zijn er vast al meer mensen.  
Al is het uit volle borst zingen en je geloof uiten ook een andere prachtige vorm van 
zingen. 

 
Huub Oosterhuis, iets jonger dan Willem Barnard, heeft net zoals Barnard een 
belangrijke bijdrage gegeven aan het kerklied. Hij heeft er zelf veel geschreven en 
verzamelde een keur aan componisten om zich heen, waardoor een indrukwekkend 
liedoeuvre ontstond.  

 
Het begon ooit in de rooms-katholieke kerk omdat mensen weer in de volkstaal 
konden en mochten gaan zingen, tijdens het tweede Vaticaanse concilie. Oosterhuis 
ging liederen schrijven, het eerste was Zolang er mensen zijn op aarde. Hij bedacht 
dat op de fiets terwijl hij aan het werk was ergens op het platteland van Groningen, 
die er dus niet zo ver vandaan. 

 
Die liederen van Oosterhuis, met die prachtige melodieën en die schitterende 
begeleidingen. Ik raakte ervan onder de indruk in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige 
eeuw. Ik zong op een koor van de studentengemeente in Utrecht. En zo leerde ik die 
liederen kennen en gaven ze me ook taal voor mijn geloven. 

 
Een heel mooi lied is van grond en vuur, dat ook in ons Nieuwe Liedboek is 
terechtgekomen. 

 
Maar bij de liederen van Huub Oosterhuis is ook altijd wel de vraag: versta je wat je 
zingt? Oosterhuis heeft een eigen poëtische taal ontwikkeld. Sommige mensen zijn 
daar helemaal lyrisch van en anderen krijgen er de kriebels van. Jaren geleden toen 
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Oosterhuis in opkomst was, werd door critici gezegd als parafrase op Jezus uitspraak 
bij de tempelreiniging: Gods huis moet een bedehuis zijn, maar u hebt er een 
Oosterhuis van gemaakt.  
U begrijpt wel dat ik een van de bewonderaars ben. Al realiseer ik me heel goed dat 
alle verwijzingen en dubbelzinnigheden in zijn teksten lang niet door iedereen 
worden opgemerkt. 

 
De teksten van Oosterhuis zijn speels en associatief. Het lied van grond en vuur 
bevat minstens 10 directe en indirecte verwijzingen naar bijbelteksten en 
Bijbelverhalen. En als ik het nauwkeurig zou gaan uitmeten, zou het misschien op 
een nog hoger aantal uitkomen. Het bevat citaten uit Genesis, de psalmen, 
Johannesevangelie, Handelingen en Openbaring. 

 
Om te beginnen is het geschreven bij psalm 122 vers vijf. Want daar zijn gezet/De 
tronen voor het recht,/Tronen/ Voor het huis van David. Daar is de stad Jeruzalem.  

 
Psalm 122 is een bedevaart lied. Het behoort tot de liederen die de joden zongen als 
ze op weg gingen naar Jeruzalem. Op bedevaart naar de tempel, de plek waar hun 
God woonde.  

 
Wij kennen dat natuurlijk ook wel een wat banalere een vorm, als we bijvoorbeeld de 
avondvierdaagse lopen. Ook dan worden er allerlei liederen en liedjes gezongen. Dat 
verzet de zinnen en het kan zelfs een bepaald ritme geven aan het lopen. Het houdt 
de moed erin.  

 
Zo'n bedevaartslied als psalm122 gaf woorden aan het op weg zijn, het geloof en het 
verlangen van de joden. Kortom aan de inhoud en de zin van die bedevaart. Mensen 
die op weg zijn naar God.  

 
Op weg zijn naar God, dat betekent voor Oosterhuis niet meer naar een concrete 
plek, de tempel is er niet meer, maar naar de aarde waar God, woont en dat is dus 
de beloofde toekomst, zoals die in Openbaring wordt geschetst: God, het hemelse 
Jeruzalem daalt neer op aarde. Het is het moment waarop ooit recht gedaan zal 
worden aan mensen en aan alles wat er is scheef gegaan in deze wereld. 

 
Het refrein: 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 

Grond dat woord is een toespeling op het verhaal van Genesis twee. God neemt wat 
klei uit de grond en boetseert er een poppetje van, zo plastisch wordt het 
beschreven. Hij blaast er dan adem in en zo wordt de eerste mens geboren: Adam, 
aardmens. Wij zijn van aarde. Getrokken uit de grond.  

En dat vuur, dat is het vuur van de passie van de geest. Dat is wat ons de drive geeft 
om te leven. Het refereert aan het Pinksterverhaal toen de geest als een lopend 
vuurtje rond ging. En zo mensen tot onderling verstaan bracht, bij elkaar. 
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Herscheppend bezig was. Schepping en herschepping, dat is het thema van het lied 
dat zeggen die woorden.   

Van geur en smaak, je zou het kunnen koppelen aan dat zinnelijke boek Hooglied. 
Waarin de liefde en de erotiek in al haar glans en soms ook wel moeite beschreven 
wordt. De geur en smaak van de liefde.  

En licht en stem, dat betekent geen blindheid meer en ook niet met stomheid 
geslagen zoals Zacharias ooit in de tempel. Eindelijk worden we Gods evenbeeld. 
Zoals bedoeld en beschreven in Genesis één. Want zoals ze bedoeld zijn, daar 
komen we lang niet altijd aan toe omdat het zo vaak mis gaat omdat er zoveel kapot 
gemaakt wordt door ons zelf of door machten van ziekte, haat, dood, geweld, noem 
het maar op. 

De coupletten van het lied tekenen in eerste instantie de situatie waarin we leven. 
Aan de hand van bijbelteksten bijvoorbeeld. 

Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw. 

Met de woorden van Jesaja over dat volk dat in duisternis wandelt, de tekst die we 
vaak lezen rond de kerst. En tegelijk de belofte dat ze niet zo zonder glans en dof 
zullen blijven. 

Niet meer beklemd en verdeeld, 
niet meer in woorden gevangen, 
één en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 

Beklemd door alle moeite van het leven. Verdeeld in opvattingen door allerlei ruzies, 
verschillen van inzicht. Door taal die gesproken wordt die onvrij maakt, we kunnen de 
ander niet met woorden bereiken, want die wil niet horen of wij willen de ander niet 
horen. Het deed me denken aan een andere regel uit een beroemd lied aan het licht 
van Oosterhuis "Taal zal alleen verwoesting zaaien".  

En weer ook in dit couplet zo blijft het niet. Verdeeld zal worden één, onbekend zal 
worden gekend, onvrij zal worden vrij. Eindelijk mens, om menswording gaat het. 

Maar het lied is geen heilsegoïstisch visioen. Het gaat niet alleen maar om mijzelf en 
wat mij als mens als individu aangaat. Nee, het bijbelse visioen omvat het geheel. 
Het gaat altijd van ik naar wij en van wij naar allen. (zult gij ons maken)  

Daar staat de stoel van het recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, 
zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 
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Bij dat visioen van de toekomst hoort de stoel van de rechtspraak. De tafel der 
armen, de gemeenschap waar aan armen recht gedaan zal worden.  
Het is de dag van het lam. Niet van de leeuw, de verscheurende leeuw het 
verscheurende dier. Maar van het lam van de zachtmoedigheid. De zachte krachten 
zullen overwinnen zei Henriette Roland Holst ooit. Nou zoiets. 

 
Ik kom haastig. De belofte, de toekomst waar we naar toeleven, is niet maakbaar, 
maar is ons gegeven.  

 
Tenslotte nog een afbeelding die Ruud Bartlema schilderde bij dit lied. Die is nu niet 
te zien, maar die staat wel op de folder van deze serie diensten: Wat zing ik nou.  
 
Klik hier om de afbeelding te bekijken (vanwege mogelijk problemen met copyright 
en/of auteursrecht is de afbeelding hier niet opgenomen). 

 
Ziet u het rood van het vuur in allerlei tinten? Twee mensen samen, die staan voor de 
vernieuwing en rechts de mensen die uit het donker naar het licht gaan, de 
bedevaartsgangers. De tafel der armen in het blauwe gedeelte onderaan, etc.  

 
Dit lied dat ons vuur een passie geeft om op weg te gaan op weg te blijven gevoed 
door het visioen van hoop van liefde en van rechtdoen. Een mooier bijbels lied en 
een mooier paaslied is er niet. Laten we het zingen met elkaar. Amen 
 
Assen, Adventskerk, 11 augustus 2019  ds. Peter van de Peppel  
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