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Gij, Jezus Christus opgestegen
Een lied van Nederlands-lutherse huize

Dit lied ontstond zo'n zestig jaar geleden. Destíjds wos Prof. Pieter Boendermaker (1893-1977) actief betrokken ín
de commissie 'ter herziening van gezangboek en líturgie'. Deze commissie werd ín 1949 door de Lutherse Synode
benoemd om de voorgaande bundel grondig te herzien. In 1955 verscheen het Crezangboek der Evangelisch-Lutherse
Kerk, een boek waarin dríe gedichten van Pieter Boendermoker werden opgenomen.

Eén daarvan werd overgenomen in het daaropvolgende Lied-
b o ek v o o r de kerken uit 197 3. Dit gezang,'Gij, |ezus Christus
opgestegen', kreeg in 1955 als enige van de drie gedichten
van Boendermaker een nieuwe melodie. Het was Willem
Mudde (1904-1984) die de melodie hierbij componeerde. Als
lid van de commissie 'ter herziening van gezangboek en li-
turgie' stond hij hen terzijde ten behoeve van de muzikale
vormgeving. In het jongste Liedboek, zingen en bidden in
huis en kerk, daïin2Ql3 verscheen, werd dit lied opgenomen
onder nummer 380. Drie liedboeken én zestig jaar later zin-
gen we nog steeds'Gij, |ezus Christus opgestegen'.

Tekst
In 1955 verscheen dit lied als Gezang 82 in de rubriek'He-
melvaart'. De eerste helft van strofe 1 laat daarover geen

misverstand bestaan. In de tweede helft van deze strofe is
er plotseling een omslag en gaat het over Goede Vrijdag, om
vervolgens daaruit te concluderen dat dáárdoor zijn lichaam
voor ons levensbrood is geworden.
Waar in strofe 1 ]ezus is 'opgestegen', zo dicht Boenderma-
ker in strofe 2 daï lezlts'ten troon is verheven'. Ook in deze
strofe blijft de beschrijving niet bij Hemelvaart stilstaan. In
de tweede helft vindt er opnieuw die omslag plaats, nu in
iets bredere zin. Hier worden Goede Vrijdag en Paasmorgen
bezongen, dood én opstanding.

Het lijkt alsof de dichter per strofe een steeds grotere afstand
creëert tussen God en de mens, en zo de Hemelvaart als het
ware in verschillende tekeningen weergeeft. Waar in strofe
I fezus opstijgt, heeft Hij in strofe 2 plaatsgenomen op de
troon. In strofe 3 is 'uw heerlijk verborgen'. Deze strofe is
niet meer te visualiseren, het is mystieker geworden. Zo gaat
dat ook in het vervolg van deze strofe: 'Gij, kracht, verhuld in
brood en wijn, wilt onze eeuwige spljze zljn'. De terminolo-
gie 'verhulling' en 'eeuwigheid' dragen bij aan het mystieke
karakter van deze strofe. Een glimp van dat ongrijpbare
komt overigens in strofe 1 al aan het licht, wanneer Christus
opstijgt tot 'hoogste heerlijkheid'. De tekst 'Gij I...1 belooft
voor ons verloren leven behoud in eeuwigheid' wil niet een

beklemtoningzljnvan 'verloren leven', maar is een optimis-
tisch gegeven omdat'ons leven is behouden door Christus,
in majesteit aan Gods rechterhand.'

Strofe 4 is een gebed om het licht te mogen zien 'voor het
oordeel onbevreesd'. Hier klinkt wederom optimisme in
door. In ons laatste uur staat Hij, ten troon verheven, ons
nabij. Hiermee grijpt Boendermaker terug op strofe 2.

Net als in 1955 heeft dit lied ook in 1973 een plaats gekre-
gen in de rubriek'Hemelvaart'. Boendermaker verbreedde
de thematiek door dood en opstanding erbij te betrekken.
Boendermaker, die tussen 1946 en 1963 hoogleraar was aan
het Evangelisch-luthers seminarium in Amsterdam, kende
de geschriften en liederen van Luther. Daarom is die the-
matische verbreding in dit hemelvaartslied niet zo vreemd.
Wanneer Maarten Luther het lied'Nun komm, der Heiden
Heiland' (Lied 433 in Liedboek, zingen en bidden in huis en

kerk) dicht, mag dat dan wel een adventslied zijn, het kijkt
echter óver Pasen heen naar de Hemelvaart.

Door het gehele lied genomen gebruikt Boendermaker lange
zinnen. Feitelijk besiaat iedere strofe, op de laatste na, slechts
twee zinnen. Iedere strofe opent met een zin die vier melo-
dieregels omvat, waarna een zin volgt die de laatste drie me-
lodieregels beslaat. Alleen in de laatste strofe wijkt Boender-
maker af van deze structuur. De laatste zirtvan deze strofe is
kort en bondig'Mijn kracht zíjÍGíj'. Misschien wel de meest
kernachtige conclusie van dit lied.

lvlelodie
Ook de melodie ontstond zo'n 60 jaar geleden. lnhet Lied-
boek voor de kerken staat boven de melodie 'Willem Mudde
1955'. Het is onduidelijk of deze aanduiding teruggrijpt op
het jaar van verschijning van het 'Gezangboek der Evange-
lisch-Lutherse Kerk', óf dat het het daadwerkelijke jaar is
waarin Mudde deze melodie schreef.

In het Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk uit 1955
staat de melodie in de toonsoort Es-groot. Sinds het Lied-
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De melodie is in regel I en 3 gelijk. Regel 2 en 4 nemen aan-
vankelijk de zelfde richting aan maar buigen nét anders af.
De oorzaak daarvan ligt in de eerste noot van de regels 2 en
4, die feitelijk gezien moeten worden als vervolg vanuit de
regels 1 en 3. Regel 2 is, vanuit de toonsoort F-groot gere-
deneerd, met de noot bes een logisch vervolg op regel L De
afsluiting van regel 2 op de dominant (de noot c) is logisch
en wekt de verwachting weer op de tonica (de grondtoonfl
te kunnen beginnen. Aan die verwachting wordt voldaan.
Regel 3 opent, net als regel 1, op de grondtoon. Spannen-
der wordt de overgang van regei 3 naar regel 4. Waar regel
2 met de laddereigen noot bes aanvangt, daar vangt regel 4
aan met de noot b. Die noot is net zo goed mogelijk vanuit de
voorgaande noot d, maar is niet laddereigen. Vanwege deze
spanningsvolle invoeging van de noot b kan de componist
niet anders dan in een andere toonsoort terecht te komen.
De noot b zorgt ervoor dat regel 4logischerwijs eindigt in de
toonsoort a-kiein. De slotnoot van regel 4 lijkt als het ware
een nieuwe toonsoort aan te kondigen. Niets blijkt minder
waar. De noot a krijgt in regel 5 een andere functie dan in
rcgel 4.In regel 4 is het een slotnoot gedacht vanuit a-klein,
in regel 5 is het de mediantnoot a die weer gedacht wordt
vanuit F-groot. De regels 5 en 6 hebben dezelfde ritmiek en
hebben in eerste vier noten ongeveer het zelfde verloop van-
uit de noot a, namelijk dat vanuit die noot eerst een stijging
plaatsvindt en daarna een daling. Het verschil tussen de re-
gels 5 en 6 is te zien in het verdere verloop. Regel 5 kent een
slotnoot van twee tellen terwijl regel 6 meiodisch doorloopt
in regel 7. De siotnoot van regel 5 is verwachtingvol omdat
deze niet eindigt op de Íinaiis (grondtoon) of dominant. Met

boek-1973 staat het een hele toon hoger, in F-groot. Vermoe- deze slotnoot g kan het melodisch gezien verschillen<ie kan-
delijk heeft men ervaren dat de toonsoort F-groot nét iets ten op gaan. Het slot van regel 6 gaat in één adem door in
optimistischer klinkt en prettiger zingt (of speelt...) dan Es- regelT. Regel 7 eindigt weer op de finalis.
groot.

Zingend- en spelenderwijs dienen de regels I en 2 als één
zin gedacht te worden. Logischerwijs getdt dat dan ook voor
de regels 3 en 4. Vanwege de relatieflange slotnoot in regel
5 komt deze een beetje op zichzelf ïe staan. De regeis 6 en 7

dienen zéker als één zrn gedacht te worden, omdat anders de
kans bestaat dat regel 7 slechts als aanhangsel klinkt.

Willem Mudde heeft de tekst met de melodie willen ver-
klanken. 'Gij, lezus Christus opgestegen' toonzet hij door
de melodie op te laten stijgen, om vervolgens in'tot hoogste
heerlijkheid' door te klimmen tot de top-noot van de melo-
die. Hans fansen verwoordt het als volgt: 'De tekst bracht de
melodie voort, de melodie brengt de teksi volop tot leven.'l

Gezien de genoteerde maatsoort komt het de melodie ten
goede door deze ín een niet al te hoog tempo te nemen.2

Tenslotte
In 19883 is dit lied door de Lutheranen als zondagslied ge-
plaatst op zondag Exaudi (Wezenzondag), de eerste zondag
na Hemelvaartsdag. Gezien het lied is dat een opmerkelijke
keuze, echter het is vanuit de praktijk bezien een logische
beslissing. Hemelvaartsdag is nu niet bepaald een hoogfeest
in de Nederlands-lutherse kerken. Het is overigens ook ui-
terst functioneel: wij wezen zijn minder verweesd, zoals in
strofe 3 staat.

In het huidige Liedboek-20l3 heeft dit lied een plaats gekre-
gen in de rubriek'Maaltijd van de Heer'. De opname van dit
lied in deze rubriek draagt ertoe bij dat het wellicht vaker
gezongen zal worden dan op Hemelvaartsdag aileen. .

Naar aanleiding van enkete vragen was er bij het schrijven van dit artiket maitcontact tussen Joop Boendermaker en de auteur. Joop
Boendermaker l-1975), emeritus (uthers hoogleraar, 'is zoon van Prof. Pieter Boendermaker.

1De Eerste Dog, februari 1998, website Hans Jansen.
2ln de zogenaamde 'koor- en orgeluitgave' bij het Liedboek voor de kerken noteerde Wittem Mudde zijn orgelzetting bij dit tied.
3Vóór 1988 was aan dít lied niet de functie van zondagstied toebedeetd.

Voor dit nummer heeft de redactie componist Caroline Ansink gevraagd een compositie te schrijven voor 'orgel-
plus" Dit heeft geleid tot een compositie van behoorlijke omvang voor orgel, koor en fluit. Normaal gesproken
wordt in de Muziekbijlage de melodie van het betreffende tied duidetijk geëtaleerd in eén van de stemmen. Zo
niet bij deze compositie; Ansink koos ervoor om de tiedmelodie in de fluitpartij en in de laagste stem van de
begeteiding 'slechts' te laten doorktinken. Het toonmateriaal van Mudde's metodie ktinkt fragmentarisch en ner-
veus, en nergens ats bijvoorbeeld een herkenbare cantus firmus. Ook het ritme van de metodie nam Ansink n.iet
over. ln het interview etders in dit btad wordt ingegaan op de vraag hoe Ansink tot o.a. dit idee kwam.
Dit werk is een voorbeetd van een compositie voor een gevorderde cantorij en instrumentat'isten. Ook van de
gemeente wordt nogal wat gevraagd. Zo zal, in dit btad de ene keer een compositie staan die eenvoudig uitvoer,
baar is, en andere keren, ongeveer twee keer per jaar, een werk dat een hogere moeitijkheidsgraad kent, zoals
deze maand. Op deze manier proberen we alte gebru'ikers van de muziekbijtage tegemoet te komen.
De fluitpartij kent bij etk couptet andere muziek; vanaf maat 57 vervotgt de fluitist de partij die is afgedrukt op
pag' 9 en 10 van de bijtage. ln de partituur is dit duidetijk aangegeven. Een losse íluÍtpartij voor a[[e couptetten
(inctusief de introductie en het eerste couplet) is te downtoaden vía de website www.muziekentiturgie.nt.


