
Overdenking zondag 18 augustus 2019, Opstandingskerk, ds. Helène van Noord 

Inleidend woord: 

Naast de lezing uit Mattheüs 6, 25 – 34 lezen we lied 910 uit het Nieuwe Liedboek: “Soms 
groet een licht van vreugde”. De van oorsprong Engelse tekst is geschreven door William 
Cowper, ergens halverwege de 18e eeuw. De melodie, waarmee het in het liedboek is 
gekomen, is een volkse hymn melodie uit Wales. Jan Willem Schulte Nordholt maakte de 
Nederlandse vertaling.  
 

Lezing van lied  “Soms groet een licht van vreugde” (voor de tekst: zie Nieuwe Liedboek 

Lied 910 of oude Liedboek Gezang 448, klik hier om de tekst vanuit een andere internet 

website te openen). Opmerking webmaster: de Nederlandse tekst wordt hier wegens 

mogelijke inbreuk op de auteursrechten niet weergegeven) 

 

De originele Engelse tekst luidt als volgt: 

Sometimes a light surprises 
the Christian while he sings; 
it is the Lord, who rises 
with healing in his wings; 
when comforts are declining, 
he grants the soul again 
a season of clear shining, 
to cheer it after rain. 

In holy contemplation, 
we sweetly then pursue 
the theme of God’s salvation, 
and find it ever new; 
set free from present sorrow, 
we cheerfully can say, 
“Let the unknown tomorrow 
bring with it what it may.” 

It can bring with it nothing 
but he will bear us through; 
who gives the lilies clothing 
will clothe his people too; 
beneath the spreading heavens 
no creature but is fed; 
and he who feeds the ravens 
will give his children bread. 

Though vine nor fig tree neither 
their wonted fruit should bear, 
though all the field should wither, 
nor flocks nor herds be there; 
yet God the same abideth, 
his praise shall tune my voice, 
for, while in him confiding, 
I cannot but rejoice. 

 

 

https://oje.home.xs4all.nl/txt/gezangen/Gezang%20448%20-%20Liedboek%20voor%20de%20Kerken%201973.htm


Overweging  

 

Op haar werktafel in het vrouwenkamp Ravensbrück, zo gaat het verhaal, had de 
Tjechische journalist en verzetsstrijder Milena Jesenská (1896 – 1944) een 
kartonnen doosje met daarin een geslepen glazen knoop. Als de zon scheen, liet ze 
de stralen de mooiste regenbogen tevoorschijn toveren. Schoonheid en troost in de 
misère van het vrouwenkamp.  
Zit het niet ook vaak zo met de dubbelheid van vreugde en verdriet. Ze staan haaks 
op elkaar en tegelijk zijn ze met elkaar verbonden. Soms maak je het tegelijk mee, 
mateloos verdriet om een groot, onherstelbaar verlies en tegelijkertijd vreugde, diepe 
dankbaarheid om wat er was aan liefde en kostbare momenten. Juist om alle ervaren 
vreugde kan verdriet zo groot zijn. Maar ook, in groot verdriet, kunnen de sporen van 
de vreugde die er was de zwaarte van het gemis even verlichten.  
Het lied van William Cowper, “Soms groet een licht van vreugde”, verwoordt op een 
fijnzinnige manier die spanning van vreugde en verdriet, van volheid en leegte. Als 
we kijken naar zijn levensverhaal dan kunnen we constateren dat hij de dubbelheid 
van het bestaan aan den lijve ervaren heeft. De dood van zijn moeder, toen hij 6 jaar 
was, was een verlies dat diepe invloed had op zijn verdere leven. Tijdens zijn 
studiejaren, maar vooral aan het begin van wat een juridische carrière had moeten 
worden, werd hij depressief. Na enkele pogingen tot zelfdoding werd hij opgenomen 
in een psychiatrische kliniek. Daar kwam hij in contact met een arts die hem 
aanmoedigde om geestelijke gedichten te gaan schrijven. Dankzij de poëzie die hij 
begon te lezen en op gegeven moment zelf ging schrijven herstelde hij langzaam. 
Hij kan de kliniek verlaten en gaat wonen bij het predikantsgezin Unwin, dat hem 
liefdevol opneemt. Hij blijft bij de familie wonen, ook als dominee Unwin sterft en de 
weduwe met haar haar kinderen moet verhuizen.  
In hun nieuwe woonplaats komt Wiliam Cowper in contact met de predikant aldaar, 
John Newton. Hij is de maker van het bekende lied Amazing Grace. Newton haalt 
Cowper over om samen een gezangboek voor de Engelse Kerk te maken. Samen 
schrijven ze in een tijdspanne van 10 jaar zo’n 348 gezangen. Bekende daarvan zijn 
“God Moves in a Mysterious Way” – “God gaat zijn ongekende gang” (in ons liedboek 
tegenwoordig te vinden onder nummer 943) en het lied van vandaag Sometimes a 
Light Surprises”. 
Het liedboek verschijnt in 1791 onder de titel Olney Hymns, maar in de tussentijd 
dheeft zich een tweede crisisperiode aangediend in Cowpers leven. Zijn uiterst 
gevoelige karakter kan niet op tegen de sterke persoonlijkheid van John Newton. 
Cowper raakt in een diepe depressie, opnieuw probeert hij zichzelf het leven te 
benemen en opnieuw is het dankzij de liefdevolle zorg van mevrouw Unwin dat hij 
herstelt. Tot haar dood leeft hij in kwetsbaar evenwicht, dat alleen bewaard kan 
worden door een voorzichtige levenswandel, simpele handenarbeid, genieten van 
kleine dingen. Binnen die sfeer wordt nieuwe creativiteit geboren. Hij schrijft poëzie, 
humorvolle ballades, hij vertaalt de meesterwerken van Homerus.  
In alles wat hij schrijft spreekt mensenlievendheid, alledaagse blijmoedigheid. Zonder 
zijn strijd om overeind te blijven in leven dat hem zwaar valt te verbloemen, ziet hij 
kans om de glans van klein geluk te zien.  
“Soms groet een licht van vreugde”…Soms! Vreugde, een licht van vreugde, is er 
lang niet altijd en zeker niet bij voortduring. Zo wordt het door enthousiaste mensen 
nog wel eens voorgesteld. In onze eigen tijd wordt door sommige zelfs als 
voorwaarde gesteld: je moet gelukkig zijn, doen wat je gelukkig maakt. We 
portretteren ons geluk via facebook en instagram: “kijk mij eens hier stralen”. 



Tegengeluiden klinken gelukkig ook steeds vaker. Twintigers, dertigers die dreigen te 
bezwijken onder de druk van gelukkig moeten zijn, alles uit het leven te halen, want 
je leeft maar eens. YoLO! 
Cowper dicht vanuit zijn voortdurende zoektocht naar een zekere balans tussen de 
zwaarte en de ondraaglijke lichtheid van het bestaan, “Soms groet een licht van 
vreugde”. Af en toe. Soms, even, zoals Oosterhuis het ergens zegt. Het overkomt je 
bij tijd en wijle. Niet verwacht, bij wijze van verrassing….sometimes a light surprises, 
zoals het in de oorspronkelijke tekst klinkt. 
Maar is vreugde dan alleen maar van toeval afhankelijk? Voor Cowper niet. “Soms 
groet een licht van vreugde de christen als hij zingt”. Daarmee brengt de dichter een 
ervaring onder woorden, die zolang er mensen bestaan en zolang er mensen zingen 
door velen wordt beleefd: de kracht van het zingen, de kracht van muziek. Je voelt 
verdriet, je bent teneergeslagen, er klinkt muziek, iemand zingt, jijzelf zingt en het is 
alsof er van binnen iets in je gebeurt. De sluizen van je verdriet worden misschien 
wel opengezet, eindelijk de tranen die gaan stromen en je bevrijden van de enorme 
steen op je maag. Of op de muziek wordt je even meegenomen, opgetild boven de 
zwaarte uit. De tranen zijn niet voorbij, maar het is alsof er door de tranen heen iets 
van licht verschijnt en alles in andere kleuren zet.  
De van stemmingen wisselend Luther wist dat. Hij schrijft ergens: “Ik heb de muziek 
lief, omdat de muziek een geschenk is van God en niet van de mensen, omdat ze de 
zielen vrolijk maakt, de duivel verjaagt… Daardoor verdwijnen de aanvallen van 
woede, van hoogmoed…”. Als ik zing, zegt Luther, dan wordt het duister in en om mij 
heen op de vlucht gejaagd. Zoals ook David moest spelen voor Saul als hij aan zijn 
depressies geen weerstand kon geven.  
Er zijn mensen die van de kracht van het zingen en van de muziek weet hebben van 
de gemeenschap waarin ze dat zingen beleefd hebben: meedoen in een koor, je 
laten opbeuren door het zingen in een kerk, het meeslepend clublied in een overvol 
stadion. Zingen verbindt, het doet je uitstijgen boven je zelf, je kleine machteloze of 
juist hoogmoedige ik. “Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op 
andere lippen draagt mij dan door de nacht”…..dicht Sytze de Vries, niet geheel 
toevallig bij een melodie waarop ook het lied van Cowper zingt.  
 
Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt….Zingen in een kerk, 
samen met anderen, betekent lang niet altijd dat je je geloof daarmee uit-zingt. Soms 
zing je namelijk woorden die boven je macht uitgaan, beelden die je misschien niet 
eens helemaal deelt. Willem Barnard heeft wel eens gezegd dat je je geloof in-zingt, 
te binnen zingt, te binnen brengt. Misschien dat er daarom ook zoveel genres van 
kerkmuziek te vinden zijn: van het verstillende Gregoriaans tot en met Gospelrock. 
Mensen van alle tijden en plaatsen hebben gezocht naar manieren het te binnen 
zingen van hun geloof, hun hoop, hun liefde. In discussies, die van alle tijden zijn, 
over wat goede kerkmuziek is, echoot altijd het belang mee dat muziek een 
voedingsbron, een inspiratiebron is om te geloven.  
 
Cowper bijvoorbeeld zingt en dicht zijn geloof te binnen vanuit een levenservaring die 
gekleurd wordt door zwaarte. Overeind blijven lukt hem, soms ternauwernood, door 
kleine dingen, eenvoud, soberheid. In de bijbel vindt hij het terug in teksten als Jezus’ 
rede op de berg. In die woorden uit het evangelie van Mattheus vindt hij de troost  
van de lelie op het veld, die met heerlijkheid bekleed wordt en de vogels aan de 
hemel, die door God gevoed worden. Om niet. Hij noemt het in het derde vers van 
zijn lied. 



De profeet Habakuk, die in het vierde vers aangehaald wordt, bevestigt hem in zijn 
ervaring dat het kan voorkomen dat de hele natuur, het hele leven het laat afweten: 
geen wijnstok bloeit, geen vijgenboom geeft vrucht…en tóch  “God doet zijn hand 
open, zijn lof krijgt stem in mij….Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij”.  
Door te zingen ademt Cowper hoop te binnen. Hoop die hem doet leven, die hem het 
leven draaglijk maakt. Het is misschien soms een lied tegen de klippen op, tegen 
beter weten in. Maar zingen geeft lucht. 
Of zoals de eerder genoemde Sytze de Vries het verwoordt, aan het einde van de 
dienst zullen we dat lied ook zingen: “Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels 
van de hoop, het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt”.  
 
Dat wij in de kerk zingen is dus veel meer dan wat franje. Misschien is het zingen wel 
een van de wezenskenmerken van kerk-zijn. Samen zingen we geloof, hoop, liefde 
te binnen. Elkaar dragen wij met het lied dat van eeuwigheid en nabijheid zingt. 
Tegen de klippen van het donker zingen we op en breken daarmee een nieuwe dag 
open. Zo moge het zijn. Kome wat komt. 
 


