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Opmaat

Dit boek heeft een soort titelsong: Als geloven vleugels krijgt  

(nr. ). Vandaar de titel Op vleugels. Dat refereert uiteraard 

aan het bekende ‘Auf Flügeln des Gesanges’, het lied van Felix 

 Mendelssohn-Bartholdy op woorden van de dichter Heinrich 

Heine, én aan mijn stellige overtuiging en ervaring dat zingen ons 

boven onszelf uit kan tillen: Ons lied wordt steeds gedragen/ op 

vleugels van de hoop (uit Zolang wij adem halen). Maar evenzeer 

wil de titel een verwijzing zijn naar het ‘als op adelaarsvleugels 

gedragen worden’ (Ex. :). 

 In de elf jaren die zijn verstreken sinds de publicatie van Jij, 

mijn adem, de bundel met mijn verzamelde liedteksten, is de 

productie daarvan doorgegaan. De vorige bundel werd goeddeels 

gevuld met arbeid uit de tijd van mijn predikantschap in de 

Amsterdamse Oude Kerk. In deze bundel is bijeengebracht wat 

sindsdien die arbeid bepaalde: 

 . Allereerst zijn er de liederen die bij mijzelf werden 

opgeroepen, door mijn wekelijkse gang door de liturgie of mijn 

omgang met de Schriften. 

 . Daarnaast was en is er de veelvuldige vraag naar speciale 

gelegenheidsliederen. Een vraag waar ik meestal gehoor aan gaf 

op voorwaarde dat de liedteksten niet plaats- en tijdgebonden 

zouden zijn maar breder konden functioneren. Dat rechtvaardigt 

ook hun opname hier. In de toelichting achterin vindt u bij diverse 

liederen daarom de gegevens die ik vermeldenswaard acht. 

 . Dan was er vooral ook veel vertaalarbeid van de geliefde 

Engelse kerkliederen, de hymns. Die zijn al bijeengebracht in twee 

delen Het liefste lied van overzee, ook een Skandalon-uitgave. Nog 

regelmatig werd ik gewezen op liederen die men graag in ons 

taalgebied geïmporteerd zag. Omdat er niet genoeg was voor een 

volwaardige derde bundel, zijn de nog resterende vertalingen hier 

ondergebracht. 

 . Ten slotte zijn er de vertalingen van andere, meest Duits-

talige liederen voor het nieuwe protestantse Liedboek dat in  





verscheen. Om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen 

van mijn liedoeuvre is ook een groot deel ervan in deze bundel 

opgenomen. 

 Alle teksten zijn bij elkaar ondergebracht in categorieën zoals 

ook het Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk die aangeeft. 

 Soms koos ik voor bestaande zangwijzen, soms ook vroeg ik 

een bekende of bevriende kerkmusicus om een nieuwe melodie. 

Hun namen vullen een van de registers achter in dit boek. Naast 

de genoemde rubriek met liedtoelichtingen vindt u daar ook 

een register van Bijbelplaatsen, een overzicht van de gebruikte 

Engelse tunes, een lijstje met ‘liederen voor klein en groot’, en een 

alfabetisch liedregister. 

 Deze bundel verschijnt in een in diverse opzichten heel 

bijzonder jaar: In  werd de honderdste geboortedag herdacht 

van kerkmusicus Willem Vogel, met wie ik zo lang samenwerkte, 

en wiens melodieën zo veelvuldig aanwezig zijn in Jij, mijn adem. 

Ook werd de dichter Willem Barnard honderd jaar geleden 

geboren, en ook dat gaat niet ongemerkt voorbij. Al was het 

alleen al door de uitgave van zijn volledige (becommentarieerde) 

liedoeuvre die eind  zal verschijnen. 

 Barnard, door de jaren heen mijn grote voorbeeld en 

‘voedster vader’, werd geboren op  augustus  en precies 

op zijn vijfentwintigste verjaardag kwam ikzelf ter wereld! Mijn 

vijfenzeventigste geboortedag is dan ook mede aangegrepen voor 

de uitgave van deze verzamelbundel. 

 Maar Vogel, Barnard en De Vries, en vele anderen, zijn juist 

dit jaar ook tot zwijgen gebracht. Het coronavirus maakte de 

samenzang onmogelijk, en terwijl het jaar al ver gevorderd 

is, is nog volslagen onduidelijk hoe en wanneer wij weer in 

gezamenlijkheid de lofzang kunnen aanheffen. Toch laten we 

deze bundel nu het licht zien, als een hoopvolle hint op de 

toekomst! 

Sytze de Vries, 

Schalkwijk, 

Advent 
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  Is ons lied een brandend vuur
dat van hartstocht klinken moet,
waar uw Geest de adem stuurt
zoals lucht de vlammen voedt, –
blijf ons dan de adem geven
die doet zingen van een leven
met het keervers ‘God is goed!’

  Als ons bidden ankers vindt
in de woorden van een lied,
als ook ons gezang het wint
van de mist van ons verdriet, –
Gij die troont op de gezangen
van uw volk, hoor ons verlangen
dat Gij bij ons woning vindt.





  Als uw kerk een leven lang
telkens weer haar hartslag vindt
in de maat van het gezang
dat uw liefdeswoord bezingt, –
laat wat onze monden zingen
dan ook hart en ziel doordringen,
dat ons leven zuiver klinkt!

tekst Sytze de Vries (1945)
melodie Karel Demoet (1964)
toelichting 261
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  Dit woord wekt keer op keer het licht,
dat uit de nacht bevrijdt.
Het is een woord dat vrede sticht,
bron van gerechtigheid.
Dit woord dat eindeloos herhaalt:
ik heb je lief, mijn kind,
met liefde die zich delen laat,
als lente die begint.

C A N T I C A  E N  B I J B E L L I E D E R E N



  Als hier dit woord zijn kracht verliest,
verwaait, verzwegen raakt,
maar elders nieuwe vleugels kiest
als Geest die levend maakt,
geef dat, wanneer het bodem vindt,
de vrucht te rijpen staat,
de oogst ook met ons wordt gedeeld
als nieuw te zaaien zaad.

  Als ik het maar als nieuw verstond,
dat spreken ongehoord
dat voortkomt uit Gods eigen mond
als levensreddend woord, –
dan keert het als een goed gerucht
niet vruchteloos, vergeefs,
nooit leeg meer naar zijn bron terug.
Dan wordt het in mij vlees.

tekst Sytze de Vries (1945)
melodie Wilbert Berendsen (1971)
toelichting 261
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. Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God
Lofzang van Maria - Lucas 1:46-55
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  Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam!
Want zijn erbarmen blijft zijn grote kracht.
Mijn lied zet anderen tot zingen aan:
Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht!

  Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand.
Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,
maar schuift de machtigen voorgoed aan kant.
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid.

  Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot!
De pracht en praal zal Hij in stukken slaan.
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood.
Wie rijk was blijft met lege handen staan.

  Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar!
Wat Abraham beloofd is blijft van kracht:
aan ons wordt zijn ontferming openbaar.
Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag.

tekst Sytze de Vries (1945)
vrij naar Timothy Dudley-Smith (1926)
originele titel Tell out, my soul
melodie Walter Greatorex (1877-1949) – WOODLANDS
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 Wie zuiver zijn van hart .................................................................... 

 Van de aard verheven......................................................................... 

 U God hebt mij opgericht ................................................................. 

 Wat ons bond, God, is verbroken .................................................... 

 Wie zich door God alleen laat leiden ............................................. 





 

 Vul de stilte met de doden ................................................................ 

 Houd ons bijeen, God, rond uw woord .......................................... 

 a Ongestraft mag liefde bloeien .......................................................... 

 b Sûnder twang mei leafde bloeie ....................................................... 

 Een regenboog straalt ........................................................................ 

 Nog is de uittocht niet volbracht ..................................................... 

 Een schuilplaats en een loofhut is jouw Naam ............................. 

 Gedragen door de tijden ................................................................... 

 In de weldaad van uw woorden ....................................................... 



 Hoe groots kan Gods genade zijn ................................................... 

 Is er groter vriend dan Jezus ............................................................. 

 Zolang wij ademhalen ....................................................................... 

 a Fan Jo ha wy ûntfongen ..................................................................... 

 b Solang wir Atem holen ...................................................................... 

 c As long as we are breathing .............................................................. 

 d Van Joe krieg’ oans den aesem ......................................................... 

 Voor Willem van Nassaue ................................................................. 


