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Zomerserie “Wat zing ik nou?” :  

 
inleiding 
In het tijdschrift “De eerste dag”, waarin voor elke zondagen handreikingen worden 
gedaan voor de overdenking bij het leesrooster, wordt bij elke zondag een lied uit het 
nieuwe liedboek onder de loep genomen. Vaak liederen die voor de doorsnee 
gemeente onbekend zijn en waarvan de redactie van het tijdschrift hoopt dat 
gemeenten kennis zullen maken met dat betreffende lied. 
Bij deze zondag is het lied 948 dat uitgelicht wordt. In het kader van de zomerserie 
“Wat zing ik nou?” leek het me ook wel eens een uitdaging om juist een onbekend 
lied van dichterbij te bekijken en hopelijk van status onbekend naar voortaan bemind 
te trekken. 
De dichter van dit lied is Willem Barnard. Barnard heeft zich samen met mensen als 
Jan Wit, Muus Jacobse, Ad den Besten, Jan Willem Schulte Northold  ingezet voor 
de nieuwe Psalmberijmingen en voor de modernisering van het kerkelijke lied en de 
liturgische vernieuwing na de Tweede Wereldoorlog. In 1973 verscheen het Liedboek 
voor de kerken, waarin 76 nieuwe liederen van Barnard stonden en 22 bewerkingen. 
Een aantal van deze liederen behoort sindsdien tot het vaste repertoire in 
kerkdiensten in Nederland en is uitgegroeid tot klassieker, zoals “Een mens te zijn op 
aarde”, “De aarde is vervuld van goedertierenheid”, “Zingt voor de Heer een nieuw 
gezang”. Al deze liederen vonden ook in het Nieuwe Liedboek een plek. Maar ook 
nieuwe liederen van zijn hand. Zoals het lied waarvan we de tekst zo dadelijk lezen 
en dat we straks na de overdenking zullen zingen. Dit lied, “Als Gij er zijt”  is in het 
liedboek geplaatst in de rubriek Levensgrens. Misschien wel omdat Barnard het 
schreef voor de met hem bevriende theoloog-predikant Dirk Monshouwer, die in  
2000 op 52 jarige leeftijd overleed. Willem Barnard zelf stierf tien jaar later op 21 
november 2010. Op 90 jarige leeftijd. Gezien die hoge leeftijd schreef hij het 
misschien ook met zijn eigen vragen en, soms, angst voor de dood. Maar goed 
lezend gaat het, volgens mij, net zoveel over de dood, als over het leven. En daarom 
past het goed op een zomerse zondag als deze dit lied nader te lezen….en op 
gegeven moment ook te zingen:  
 
- overdenking  
 

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, 
niet als een vuur dat ons verbrandt 

-vuur is te heilig en te hevig- 
geef ons de schaduw van uw hand. 

 
Áls Gij er zijt… Voor veel mensen, ongetwijfeld ook hier onder ons of júist hier onder 
ons, is God een vraag.  Een onbegrijpelijke vraag. Onbegrijpelijk voor het verstand 
en ongrijpbaar voor het gevoel. In het gezelschap van die mensen, wij kunnen het 
zijn, bevindt zich Willem Barnard.  
In een interview vertelde hij eens, … hij was inmiddels al 86 en dan hoop je toch iets 
meer te weten….tenminste als je als jongere tegen die leeftijd aankijkt…in dat  
interview dus vertelde hij dat voor hem spreken over God alleen maar kan met 
behulp van poëzie. Poëzie is onthullende taal voor wat omhuld wordt. Poëzie maakt 
omtrekkende bewegingen om het onzegbare heen.  



De Schriften, die hele verzameling van bijbelverhalen, die door zoekende en 
vragende mensen bijeen zijn gesprokkeld en samengesteld, spreken in de taal van 
de poëzie. Huub Oosterhuis, Nico ter Linden en anderen noemen dat de tweede taal. 
De taal van een en een is drie. De taal die je nodig hebt om dát te zeggen dat je 
eigenlijk niet kunt zeggen.  
De bijbelverhalen staan niet voor niets vol tegenstrijdigheid. Niet alleen omdat ze uit 
verschillende tijden voortgekomen zijn en door meerdere handen zijn volgeschreven, 
maar ook omdat het verwoorden van het onzegbare in zichzelf al tegenstrijdig is. 
 
Áls Gij er zijt, ik weet het niet, maar het kan.  Volgens Barnard is het verhaal waarin 
Mozes een godsopenbaring heeft illustratief voor het onvermogen om over God te 
spreken. U, jij kent dat verhaal vast: Mozes ziet een braambos. Het staat in brand 
maar het vuur verteert het niet…..niet als een vuur dat verbrandt… Heilig vuur is het, 
te heilig, te hevig. Kom niet te dichtbij.  
 
En dan is er die  stem die roept: Mosje, Mosje!  Stem van een roepende. Alsof 
iemand om hulp roept. 
Mozes wil meer weten. Daar is hij mens voor: “- Hoe is uw naam?”   
Nou die naam, die wordt geschreven met 4 letters, maar hij wordt niet uitgesproken. 
Hij is niet uit te spreken. De Rabbijnen zeggen van die naam, met die letters: “je zal 
zien, ik ben er wel als het nodig is. Ik zal zijn die ik zijn zal.  
Een en al vraagteken. En zo gaat het ook verder in het verhaal. Want als Mozes met 
zijn volksgenoten na de bevrijding uit het Angstland - Egypteland op weg gaan, - 
Pesach - , dan is er die wolkkolom, die meegaat. Ik ben er wel als het nodig is. 
Die wolkkolom is duister bij dag. Je moet niet denken namelijk dat je het zou kunnen 
zien. En als het donker is geeft hij licht.  
Díe paradox, die tegenspraak, daar  zit alles in dat van God spreekt. Alles. En tegelijk 
niets. Geef ons de schaduw van uw hand.  
God als schaduw. Mozes krijgt de Eeuwige aan het einde van leven niet te zien, als 
hij er om vraagt, hij krijgt hem op de rug te zien. In het voorbijgaan. Een schaduw. 
Ongrijpbaar. Toch altijd aanwezig. 
 
Geef ons de schaduw van uw hand om in te schuilen, dat wij leven al zijn wij dood, 
zo dood als as.  
In het vele werk dat Willem Barnard heeft nagelaten, zijn geestelijke poëzie onder 
zijn eigen naam, zijn wereldlijke gedichten veelal onder zijn pseudoniem Guillaume 
van der Graft, spreekt zijn worsteling met en zijn verwondering over het leven.  
Hij stak, in de dagboeken die hij heeft nagelaten, nooit onder stoelen of banken dat 
hij bij tijd en wijle bang was voor de dood. Of beter gezegd voor de doodsangst. 
Tegelijkertijd worstelde hij met het leven. Met de eenzaamheid daarin. Met het 
onvermogen. Het lichamelijk ongemak. Het verlies van geliefden. Het onbegrijpelijke 
ervan. 
Hij dichtte, zo zei hij wel eens, uit onvermogen om te leven. En hij vergeleek zichzelf 
daarin met de psalmdichters, met profeten. Hij voelde zich als tussen collega’s als hij 
bezig was met het doorgronden van de liederen van David….Heer die mij ziet zoals 
ik ben….ken mijn hart, weet wat mij kwelt. Of met de poëzie van Jesaja: ‘In rust en 
inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ 
Maar jullie wilden niet. 16Jullie zeiden: ‘Nee! Te paard vluchten we weg!’ – 
 ‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ – Razendsnel word je ingehaald. We hoorden het 
net in de lezing, we zongen ervan. 



Wat de dichters en verhalenvertellers van de bijbel schreven was voor Barnard, 
zoveel duizend jaar later herkenbaar: hun diepzinnigheid, hun opgetogenheid, hun 
woede. Ten einde raad zijn ze soms, die dichters van de bijbel. Hij herkent er het 
onvermogen om te leven in, zoals ze er de verschrikkelijkste dingen uit gooien.  
Maar ook de dierbaarste dingen. Het is zo door en door menselijk die bijbel, die 
schrijvers en samenrapers ervan. En daarin ook zo gelovig.  
Barnard was de gedachte toegedaan dat je niet gelovig kunt zijn zonder ongelovig te 
zijn. Je moet aan het eind zijn om het begin te vinden. Als je denkt dat je een 
overzichtelijk geheel hebt, een wereldbeschouwing, een levensbeschouwing, waarin 
alles op zijn plaats staat en je zegt “dat is mijn geloof”, dat heb je het volgens hem 
helemaal bij het verkeerde eind. Als je zegt “ik weet het bij God niet meer” dan kom 
je volgens hem dichter bij het geheim. 
 
 
 
De liturgie, de kerkdienst was voor hem daarin van groot belang. Hij heeft als 
Protestant op gegeven moment gekozen om deel uit te maken van de Oud 
Katholieke kerk, waarin de liturgie van eeuwen gevierd wordt, zonder dat de 
“bemoeienis van het Vaticaan er tussen komt”.  
In de liturgie kon zijn geloof ontkiemen. Iedere keer weer. Dat had alles te maken met 
zijn dichter-zijn. Hij leefde in beelden, in metaforen. En alleen zo kon hij het 
vermoeden woord laten worden.  
Dat doet liturgie. Liturgie is één groot spel van verbeelding. Rechtstreeks kunnen we 
er niet over praten. Over God, over dood, over leven, over liefde.  We moeten het via 
een omweg doen. In de liturgie komt de woede en onmacht van mensen ter sprake, 
tegelijkertijd de hoop en het verlangen. Het cirkelt om de Heilige Schrift, die hele 
verzameling van elkaar tegensprekende emoties en mensenervaringen. In al die 
menselijkheid juist zo goddelijk. 
 
 “Als ik wakker word met de gedachte er is niets anders dan dood, dan vertelt het 
ritueel me dat er meer is. Hoe weet ik niet, maar waar de zwaartekracht van de dood 
me naar beneden trekt, trekt het ritueel van de liturgie me juist op”, zegt Barnard.  
 

Het geeft bevrijding uit mijn smalle ik. 
Uit een cocon ontpopt, opnieuw geboren, 
Zal ik tot de gevleugelden gaan behoren, 
Er groeit een hallelujah uit mijn snik….Dichtte hij. 
 

Voor hem is het van levensbelang om deel te hebben, deel te némen, aan de liturgie. 
Om uit de eenzaamheid verlost te worden. Laat ons er zijn, een eeuwig even… zingt 
het in het lied van vandaag.  
 
Laat ons er zijn met U… zingt het verder. Dus niet de roep laat U met óns zijn, nee, 
laat ons er zijn met U…..  want klinkt het niet als een hulproep, vanuit dat vuur dat 
niet verteert: Mosje, Mosje !?  Het is een roep dat wíj er zijn. Dat wij deelnemen aan 
het heilige spel, waarin opstanding, leven het wint van de zwaartekracht van de 
dood. 
 
Laat ons er zijn met U, die was, die is, die komen zal ten laatste, ten eeuwigste. 



Wat je ook over God kunt zeggen of niet zeggen, het is altijd anders. Zoals ook de 
tijd altijd anders is. Want de tijd is of was of komt. 
 Ook daarin vindt de liturgie haar betekenis. In de liturgie vieren we een markering in 
onze tijd van jachten en jagen, koortsachtig leven. De liturgie vertelt ons daarmee 
tijdig op te houden. Sjabat te vieren…Sjabat betekent ophouden, naast je 
neerleggen. Want rust roest niet, maar geeft juist glans aan het bestaan. Het 
scheppingsverhaal loopt uit op sjabbat. Voor de mens, voor de wereld. Het loopt uit 
op volmaaktheid.  
Iedere sabbat opnieuw die voltooiing. Voorlopige voltooiing. Want de tijden zijn 
gaande. En daarmee eeuwig. Eeuwigheid betekent niet daar of ooit, het is hier en 
toen en straks. Het betekent niet boven de tijden of heel erg lang…het betekent heel 
erg anders.  
 
En toch klinkt dan aan het einde van het lied: Kom niet te laat! Kom dan, wij zijn ten 
einde raad. Geloof hechten aan dat wat zo gans anders is wil immers niet zeggen dat 
we daarmee de tijd waarin we zijn geruisloos kunnen verdragen, kunnen doorstaan. 
We hebben het te doen met wat niet te duiden is. En dat is soms niet te doen.  
 
Voor Barnard is er daarom het lied. Hij gelooft zingend, zegt hij, omdat Protestanten 
teveel praten. En ergens dicht hij: Het lied is daar wanneer ik nergens ben….het 
spreekt een taal die ik van – zelf  niet ken.  
Liederen zijn er om te zingen. Niet alleen maar om te lezen en zo proberen te 
duiden, zoals we hier nu aan het doen zijn. Door te zingen ademen we de betekenis 
in. Samen zingend stijgen we uit boven onze eigen kleine waarheden.  
Heel mooi is de melodie die Willem Vogel bij het lied van Barnard maakte.  Het zijn 
maar weinig noten, het ritme is steeds anders waardoor gebeurt wat je niet verwacht 
en wat raakt is het open slot, het open einde, als we niet uitkomen op de grondtoon 
die je zou verwachten, maar op een noot die zich in het hele verdere lied niet laat 
vinden. Door dat open einde kunnen we bijna niet dan verder blijven zingen. Boven 
onszelf uit. Moge dat zo zijn. Kome wat komt. 
 


