Jeroen de Haan

‘Geest, uit de hemel neergedaald’
Een intiem en verstild Pinksterlied
Dit lied van de dichter Inge Lievaart en dominee Bernard Smilde is tot ons gekomen in het Liedboek voor de kerken
(1973). In het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk (2013) is het, evenals in 1973, opgenomen in de rubriek
‘Pinksteren’. De redactie vroeg Erik Jan Eradus over dit lied een orgelbewerking te schrijven. Deze is als bijlage in
dit nummer opgenomen.

Ingetje Geertje Lievaart werd op 14 april 1917 geboren in Oosterend, een klein dorp dat oostelijk gelegen is op het grootste Nederlandse Waddeneiland. Zij was de oudste uit een
gezin van vijf kinderen. Na haar werden er nog drie broers
en een zus geboren. In Oosterend was haar vader hoofd van
de School met den Bijbel. Toen in 1926 in de Gereformeerde
kerk de kerkelijke strijd zich afspeelde rondom het al dan
niet spreken van de slang uit Genesis, ontstond een kerkscheuring waarna een nieuwe denominatie aan het kerkelijk
landschap in Nederland werd toegevoegd: de Gereformeerde
Kerken in Hersteld Verband.1 Ook de bekende ds. Jan Buskes, predikant in de Gereformeerde kerk in Oosterend, koos
de kant van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband.
De sfeer in het dorp werd verziekt. Deze gebeurtenis én het
gegeven dat er geen vervolgonderwijs op Texel mogelijk was,
noopte het gezin Lievaart in 1927 naar Ridderkerk te verhuizen. Daar volgde Inge de MULO. In 1931 verhuisde het
gezin naar Scheveningen, waar haar vader een baan kreeg
op de Gereformeerde Savornin Lohmanschool. Sinds 1933,
met een korte onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog
toen veel inwoners vanwege de aanleg van de Atlantikwall
moesten worden geëvacueerd, woonde zij dicht bij de zee in
het ouderlijk huis aan de Doornstraat in Scheveningen. Na
het overlijden van Inges moeder in 1936 kwam de zorg voor
het gezin als vanzelfsprekend op haar als de oudste neer.
Ook de zorg voor haar vader, tot diens overlijden in 1975,
kwam op haar neer. Inge Lievaart bleef ongehuwd. Zij bleef
tot op haar laatste dag actief. In 2012 kwam zij in haar eigen
huis ongelukkig ten val waarbij zij haar heup brak. Een dag
later overleed zij, 95 jaar oud.

Inge Lievaarts werk

Lievaart probeerde al op jonge leeftijd contact te leggen met

letterkundigen en dichters. In 1941 bood een lezing van
Klaas Heeroma (pseudoniem: Muus Jacobse) in Leiden haar
de kans hem enkele van haar gedichten te overhandigen.
Toen het gezin Lievaart in de oorlogsjaren onderdak vond
in Rijswijk, kwam Heeroma langs om verslag te doen van
zijn illegale lezingen en zijn illegale uitgaven. In oktober
1944 gaf Inge Lievaart hem een lang gedicht ter inzage mee.
Zonder enige vorm van overleg verscheen dit gedicht ‘Biecht
van een christen aan zijn volk’ in november 1944 in de serie
van Heeroma. Heeroma had als pseudoniem Anna ter Weel
gekozen.
In 1946 ontstond het maandblad Ontmoeting, een letterkundig en algemeen-cultureel maandblad dat een duidelijke
band had met de gereformeerde zuil in de samenleving. Lievaarts activiteiten voor dit blad breidden zich uit. Eerst werd
zij redactiesecretaresse, later ook een tijdje poëzieredacteur.
Vanuit deze functies onderhield zij contacten met de verschillende auteurs. Dankzij deze contacten leerde Lievaart
veel, want zij wilde literair-verantwoorde gedichten schrijven die zowel dienstbaar zouden zijn voor de christelijke gemeente als voor de liefhebber van poëzie.
In 1957 trad verjonging en voorzichtige vernieuwing op
in de redactie van Ontmoeting. Onder de nieuwe leden bevonden zich Ad den Besten, Willem Barnard (pseudoniem:
Guillaume van der Graft) en Jan Willem Schulte Nordholt.
In deze vernieuwing kon Lievaart zich niet vinden en ze verliet daarom in 1959 de redactie.
In 1961 verscheen in Honderdnegentien Gezangen haar tekst
‘Heer, wij komen vol verlangen’ (Gezang 116). In 1964 verscheen in de bundel Zingt de Heer (deel I)2 een tweetal liede-
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ren van haar hand.
Van het Fonds voor
de Letteren kreeg ze
een opdracht geestelijke liederen te
schrijven, waarbij
ze zelf de componist
mocht uitzoeken.
Hiervoor koos zij
Nellie Poortier, IsInge Lievaart. Foto: archief M&L
kar Aribo, Sander
van Marion en Jan
Pasveer. Deze samenwerking resulteerde in Woord en antwoord.3
In het Liedboek voor de kerken werden op het laatste moment
drie liedteksten van haar opgenomen: ‘De dag zo bitter en zo
goed’ (Gezang 194), ‘Geest uit de hemel neergedaald’ (Gezang 245) en ‘Heer, wij komen vol verlangen’ (Gezang 360).
Zij vond het altijd spijtig dat ze niet betrokken werd bij de
totstandkoming van het Liedboek. Jan Smelik schrijft op de
website Liedboekcompendium:
In een interview met het Reformatorisch Dagblad van 6
juni 2007 bekende ze dat zij graag nauwer betrokken was
geweest bij de totstandkoming van het Liedboek voor de
kerken: ‘Het huidige Liedboek, zoals het er nu ligt, is alleen
maar door mannen gemaakt - daar ben ik wel jaloers op
geweest, daar had ik bij willen zijn. Maar in Rijnsdorps [C.
Rijnsdorp, gereformeerde deputaat die aan het Liedboek
voor de kerken meewerkte - JS] ogen ben ik vermoedelijk
altijd ‘dat meisje dat ook gedichten schreef ’ gebleven.
Na de verschijning van het Liedboek voor de kerken ging de
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied aan de slag om
nieuwe liederen te verzamelen. In 1981 verscheen als resultaat hiervan de bundel Zingend Geloven. Een titel die in de
loop der jaren uitgroeide tot een serie van acht delen waarvan het laatste deel in 2004 verscheen. In deze serie verschenen in totaal negen liederen van Inge Lievaart, waarvan zes
in deel 3 uit 1987.
In totaal publiceerde Inge Lievaart ruim dertig bundels:
gedichten, liederen en gebeden, ook voor kinderen. Daarnaast schreef zij ook haiku’s en tanka’s, korte teksten in een
Japanse versvorm. Voor Lievaart is de haiku, een Japanse
versvorm zo streng als het gereformeerde geloof van haar
kindertijd, een bevrijding van haar dichterschap.4 De haiku
beschouwde zij als een godsgeschenk, omdat ze hier in zeventien lettergrepen haar natuurobservaties kwijt kon.5 De
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World Haiku Association verhief haar tot Grand old lady of
Dutch haiku.
In het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk (2013) zijn
zes liederen van Lievaart opgenomen:
· Lied 523: Christus ging als eerste (afkomstig uit Zingend
Geloven 3-4)
· Lied 580: Dag zo bitter en zo goed (afkomstig uit Liedboek
voor de kerken, Gezang 194)
· Lied 581: Hier zwijgt het hoge denken (afkomstig uit ZG
1-49)
· Lied 605: De toekomst is al gaande (afkomstig uit ZG 3-22)
· Lied 677: Geest, uit de hemel neergedaald (afkomstig uit
LvdK, Gezang 245)
· Lied 824: Vroeg ik mijn denken (afkomstig uit ZG 3-53)

Gedicht n.a.v. rumoer 1926 in Oosterend
Het dorp had de kerk in het midden
tenminste de grote kerk
je kon er op meer plaatsen bidden
de splijtzucht tierde er sterk
(Inge Lievaart)

Bernard Smilde

Bernard Smilde werd geboren op 23 januari 1922 te Heerenveen. Hij groeide op in een gereformeerd gezin. Toen hij zeven jaar was, leerde zijn moeder, die ook kerkorganist was,
hem de notennamen en het notenschrift. Zijn grootmoeder
leerde de kleinkinderen psalmversjes. Zo is de liefde tot het
kerklied hem van jongs af aan ingegeven. Van zijn achtste
tot zijn twaalfde jaar kreeg hij harmoniumles, muziektheorie en harmonieleer. Toen hij negen jaar was, schreef hij zijn
eerste compositie: een kleine cantate. Op z’n tiende speelde
hij in de kerk. Vanaf zijn twaalfde jaar verlangde hij ernaar
predikant te worden. Dat was tevens het jaar dat de zaak van
zijn vader in Heerenveen failliet ging. Het gezin verhuisde
toen naar Den Haag. Het was in deze Haagse periode dat zij,
vanwege de hunkering naar Friesland, zich aansloten bij een
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Friese vereniging. Na een paar jaar keerde het gezin terug
naar Friesland. Op twintigjarige leeftijd volgde hij voor een
korte periode orgellessen bij Rients Beintema, de organist
van de Koepelkerk in Leeuwarden. Drie jaar later, in 1945,
nam Smilde compositieles bij George Stam. Begin zestiger
jaren van de vorige eeuw studeerde hij aan het Stedelijk Muzieklyceum Groningen waar hij de studie afsloot met het
staatsexamen Muziekgeschiedenis B. In 1979 deed hij zijn
doctoraalexamen Theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen met als bijvak Muziekwetenschap. In 1986 promoveerde hij aan de Theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de Theologie met als referent
voor de muziekwetenschappelijke kant Dr. Jan van Biezen.
Smilde was een theoloog die literair geschoold was en zich
daarnaast musicoloog en hymnoloog mocht noemen. Naar
aanleiding van zijn vijfenzeventigste verjaardag vertelde
hij aan het Reformatorisch Dagblad6: ‘Theologie en muziek
groeiden parallel, maar ik koos bewust voor de theologie en
het dominee zijn. Ik heb dat mijn leven lang met hart en ziel
gedaan en zou het nog niet kunnen missen.’

voorzitter van de gereformeerde commissie. Van hem verschenen er in de bundel vijf melodieën en twee teksten. De
redactie grapte daar destijds over ‘zeven is voldoende: vijf en
twee…’.
Sinds 1968 is Smilde betrokken geweest bij het voornemen
om tot een Friestalige kerkelijke zangbundel te komen. Uit
dit voornemen ontstaat de wens om het Liedboek voor de kerken in het Fries te vertalen. In de adventsperiode van 1977
werd de bundel gepresenteerd. In 2005 verscheen de bundel
Tussentijds. Een bundel die als aanvullend liedboek bij het
Liedboek voor de kerken diende. Ook bij de Friese vertaling
hiervan was Smilde betrokken. In 2006 verscheen de Friestalige variant van Tussentijds.
In de periode 2000-2009 componeerde Smilde meer dan
elfhonderd pagina’s partituren. Op 87-jarige leeftijd ging hij
jaarlijks nog zo’n twintig keer als predikant voor.

Op zijn negentigste verjaardag sprak Smilde in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden: ‘Negentig worden is geen kunst, het
is een gunst.’ Dr. Bernard Smilde overleed op 30 augustus
2014 in zijn woonplaats Leeuwarden, 92 jaar oud.

Bernards Smildes werk

7

Na zijn studie aan het Gymnasium in Leeuwarden studeerde hij theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
In 1949 studeerde hij daar af, waarna hij als gereformeerd
predikant achtereenvolgens de kerken van Achlum, Garijp,
Grootegast, Gorredijk en Bergum diende. In 1987 ging hij
met emeritaat.
Naast zijn werkzaamheden als predikant legde Smilde in
1965 met goed gevolg het Staatsexamen Muziekgeschiedenis
af. In 1979 behaalde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen
het doctoraalexamen Theologie met bijvak Muziekwetenschap. In 1986 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op
het proefschrift ‘Hasper en het kerklied’.
Halverwege de vijftiger jaren van de vorige eeuw begon
Smilde te schrijven voor het maandblad van de ‘Vereeniging
van organisten bij de gereformeerde kerken’, beter bekend
als Organist & Eredienst, de voorloper van dit blad. Tussen 1958 en 1981 speelde hij bij tachtig concerten van Bachs
Matthäus-Passion de basso continuo-partij.
In 1962 kreeg Smilde het verzoek om deel te nemen aan
het voorgenomen Liedboek voor de kerken. Hij werd er de
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Geest, uit de hemel neergedaald

Direct valt op dat het qua omvang een klein, kort lied is. In
tweede instantie valt de grootsheid van Lievaarts tekst op.
De Geest staat in dit Pinksterlied centraal. In de eerste twee
strofen wordt de Geest letterlijk genoemd. In de derde strofe
is de adem de metafoor voor de Geest.
Strofe 1 haakt aan bij het verhaal uit 1 Koningen 19 vers 9
en verder. Daar staat geschreven hoe God zich op het gebergte Horeb aan Elia openbaarde in een ‘geweldige en sterke wind’. Echter, in die sterke wind is de Heer niet. Daarop
volgen aardbeving en vuur. Ook daarin is de Heer niet. Hij
komt tevoorschijn in het daaropvolgende ‘suizen van een
koele wind’. Lievaart benadrukt in deze strofe de Geest als
een kracht van stilte. Voor haar is stilte de ruimte van Gods
aanwezigheid.
Strofe 2 begint met een dichterlijk weergave van de Triniteit
‘Geest van de Vader en de Zoon, vuur van hun heiligheid’.
Deze strofe vervolgt met een bede dat het vuur ons niet verzengt maar schoon brandt.
Strofe 3 beklemtoont het horen. Over de laatste regel van
deze strofe schrijft Lievaart zelf:
‘De laatste regel maakt het lied rond, de levensadem (strofe
1) geheiligd (strofe 2) tot een lied dat God looft.’

Melodie

Smilde maakte een melodie die vanuit de hoogte neerdaalt,
gelijk aan de tekst van de eerste strofe. Een melodie is een
muzikaal verhaal, hoe kort ook. De eerste regel vangt aan op
de top-noot van de melodie. Wanneer deze eerste regel aan
het einde komt, wordt de melodie afgemaakt op de mediant
van de toonsoort D-groot. Hiermee blijft het muzikale verhaal ‘open’; er is geen einde voelbaar. Door vanuit deze mediant-toon fis de volgende regel opnieuw te beginnen vanuit
de energieke kwartsprong naar de toon b ontstaat er een dynamisch begin van de tweede regel. Ook de tweede regel eindigt op de toon fis. Vanwege de tonale route die Smilde koos,
is hier minder een gevoel van een einde dan in de eerste regel. Deze tweede regel opent met de noot b, die ook gezien
kan worden als kwart-afstand van een tijdelijke grondtoon

fis die als slottoon van deze tweede regel fungeert. De derde
regel is het omgekeerde van de eerste regel: vanuit de toon fis
stuwt de melodie omhoog naar de top-noot van de melodie
en buigt schielijk af naar de toon cis. Hierdoor ontstaat, net
als in regel 1, een open einde. Vanuit de cis schrijdt de melodie stapsgewijs naar de grondtoon d, tevens de laagste toon
van deze melodie. De slotregel is verwant aan de tweede regel vanwege de eerste drie noten b-a-fis én vanwege de zelfde
ritmiek.
Over de toonsoort van de melodie schrijft Smilde zelf:
Als componist geef ik de voorkeur aan een harmonisatie,
die niet tot het geijkte patroon van D-groot akkoorden beperkt blijft: mijn eigen zetting wil met enkele mixolydische
effecten iets van het verrassende èn van het intieme van
deze tekst onderstrepen.

Verschillende zettingen

Toen Smilde bovenstaande schreef, doelde hij op zijn zetting
in de koor- en orgeluitgave van het Liedboek voor de kerken.
In de begeleidingsbundel van het huidige liedboek is een
vierstemmige (orgel)zetting opgenomen van de hand van
Bernard Bartelink. Bartelink laat door zijn harmonieën de
melodie minder ‘open’ klinken dan Smilde. Daardoor klinkt
het lied gelijk iets ‘wolliger’. Christiaan Winter noteerde in
de koorbundel een driestemmige koorzetting die écht vanuit
D-groot gedacht is. Hierdoor ontbreekt de spanning die juist
in de zetting van Smilde zelf wél aanwezig is.

Tenslotte

Alhoewel dit een typisch Pinksterlied is, kan het gebruikt
worden op de zondagen ná Pinksteren. In de ene traditie telt
men de zondagen na Pinksteren, in de andere traditie telt
men zondagen vanaf Trinitatis of worden zondagen benoemt
als de ‘zoveelste’ van de zomer. Hoe dan ook, de zondagen na
Pinksteren staan nog in het teken van de Geest. Vanwege het
intieme karakter en de gebeden ‘breek niet’, ‘verzeng niet’
en ‘wek hen’ zou het wellicht in de Pinkstertijd ook kunnen
functioneren als lied bij de opening van het Woord, het moment waarbij om de aanwezigheid van de Geest wordt gebeden. •

De Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband bestonden tussen 1926 en 1946.
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31 januari 1997, door A. M. Alblas

Voor deze beperkte opsomming maakte ik dankbaar gebruik van een interview dat Oane Reitsma met Bernard Smilde had. Het gehele interview is te
vinden in Muziek & Liturgie, Oktober 2009.
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