
De viering van de eerste dag van de week (5) Excurs: liedkeuze 

Eigenlijk zou ik na de toelichting bij bemoediging en groet  van mijn collega de vorige keer 

nu verder moeten gaan met de dienst van de voorbereiding, maar  een recent verzoek van 

gemeenteleden doet me ervoor kiezen nog wat meer te zeggen over onze liederenkeus. 

Het verzoek of de vraag was: ‘’Kunnen we vaker liederen uit de Evangelische Liedbundel of 

Opwekking zingen?” In een paar recente diensten achter elkaar werden verschillende 

evangelisch getinte liederen gezongen en dat sprak veel gemeenteleden  aan. De 

melodieën ervan liggen makkelijk in het gehoor en de tekst heeft een duidelijke 

boodschap. “Nou, en als mensen dat mooi vinden dan doen we dat toch gewoon…?” zou je 

kunnen zeggen. Toch, zo eenvoudig ligt het niet helemaal voor mij – alsook voor mijn 

collega. 

Onze Protestantse Kerk kent verschillende  stromingen en één daarvan is de evangelische 

stroming. De invloed hiervan is  sterk groeiend, zodat er al protestantse gemeenten zijn die 

in niet veel meer verschillen van een pinksterkerk of evangelische gemeente (in vele 

varianten). Wat is nu het eigene van een evangelische theologie of benadering van 

geloven? Belangrijk is hierin het zoeken en onderhouden van je persoonlijke relatie met 

God. Geloven wordt vooral als een individuele gelegenheid gezien, waarbij veel waarde 

wordt gehecht aan “bekering”. Dat betekent:  breken met je oude manier van leven en de 

“redding” die daarin voor de individuele mens in gelegen is. In de benadering  van de bijbel 

overheerst een eenduidige uitleg. 

In de protestantse theologie ligt het persoonlijk geloven daarentegen altijd ingebed in het 

geloof van de gemeenschap, de kerk; het “wij” gaat aan het “ik” vooraf.   Bij geloven gaat 

het niet alleen om het persoonlijk heil, maar evenzeer om het heil van de samenleving, de 

wereld.  In de evangelische benadering van “de wereld” bestaat de neiging zich er voor af 

te sluiten en soms ook deze buitenwereld, voor zover ze niet aan bijbelse maatstaven 

voldoet, af te wijzen. In de protestantse theologie/ traditie wordt meer gekozen voor  een 

kritische dialoog met “de wereld”.  Geloven heeft te maken met werken aan verandering: 

in het sociale, maatschappelijke en politieke leven, ja op alle levensterreinen, maar dan 

vanuit een open houding tegenover de heersende cultuur.  Niet dat je pasklare 

antwoorden hebt op sociaal-maatschappelijke en politieke zaken, maar je bent je wel 

bewust van het spanningsveld waarin je staat en waarin je gelovend je weg zoekt.  De 

bijbel helpt ons daarbij op weg, maar geeft niet altijd eenduidig antwoord. De bijbel 

scherpt ons bewustzijn, maar het is de Geest die ons, in gemeenschap, naar de waarheid 

leidt. 

Het gaat hier niet om goed of fout van de verschillende overtuigingen.  Je kunt ook geen 

waterscheiding aanbrengen tussen de verschillende theologische stromingen die binnen 

de protestantse kerk  leven; je kunt je tegelijkertijd door elementen uit verschillende 

stromingen aangesproken voelen. Niet voor niets zijn daarom in het nieuwe liedboek ook 

liederen uit de evangelische traditie opgenomen, omdat ze ook een stem vertolken in onze 

kerk. Maar als die stem overheersend wordt dan kunnen we  in bepaalde eenzijdigheden 

vervallen. Dan  verliezen we dat waar de protestantse traditie onze ogen zo voor heeft 



aangescherpt: de  blik op de wereldwijde horizon  van het evangelie. Dat is ook authentiek 

“evangelisch”, om datzelfde woord in een andere betekenis maar eens te gebruiken: 

volgens het evangelie, als navolging van Christus. 

Wat mij betreft  kunnen we daarom heel goed  evangelische liederen zingen, omdat ze 

sterk zijn in het vertolken van de beleving van mijn (persoonlijke) relatie tot God. Maar 

tegelijk is mijn relatie tot mijn medemens/naaste en de wereld net zo belangrijk. Het gaat 

niet alleen om mijn eigen heil, maar veeleer om het heil voor de hele wereld, het 

Koninkrijk van God op aarde. Ook dat willen we ons blijvend te binnen zingen en  daar 

hebben we de psalmen en zoveel andere liederen voor nodig, als kritische tegenstem. 
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