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'Afiensen

wij zíjn geroepen om te

Een toekomstlied van oproep naar uitroep
Dominee Wiltem Barnard (1920-2010) verstond de kunst van het dichten. Uit de wereld van de kerkmuziek is hij niet
meer weg te denken yanwege zijn talrijke bijdragen aan het kerklied.

Barnard studeerde theologie in Utrecht en werd tn 1946
predikant in Hardenberg en vanaf 1950 in Nijmegen. In
1954 werd hij studiesecretaris van de Prof. dr. G. van der
Leeuwstichting, een ontmoetingscentrum voor kerk en
kunst. In die hoedanigheid organiseerde hij samen met ds.
W.G. Overbosch en de musicus Frits Mehrtens de Nocturnediensten in de Maranathakerk in Amsterdam-Zuid, een
liturgische broedplaats waar veel van zrjn kerkliederen zijn
ontstaan. Van 1961 totzljn vervroegd emeritaat in 1971 was
hij predikant in Rozendaal (Gld.).'
Met een aandeel van ruim vijftig eigen liederen leverde Barnard een omvangrijke bijdrage aan het Liedboek voor de kerken (1973).Inhet Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk
(2013) zljn 58 liederen van Barnard opgenomen, waaruit
blijkt dat de zeggingskracht van zijn liederen groot is. Want
wie kent niet liederen als Alles wat over ons geschreven is',
'Met de boom des levens', 'De aarde is vervuld', 'Zinglvoot
de Heer een nieuw gezang'? Aansprekende teksten op aansprekende melodieën.
Het lied'Mensen, wlj zljn geroepen om te leven'is wellicht
iets minder bekend.'zHet is een lied dat geschreven is bij Galaten 3, 16-22.3

de vraag of de hemel 'hoog' is, of de toekomst écht zo ver is.
Fraai is het binnenrijm in de laatste regel'goede grond' en

'groene moederland'.
Strofe 2 is ondubbelzinnig duidelijk over de toekomst, want
Barnard dicht 'God onze toekomst'. Omdat Barnard rekening houdt met het metrum van de melodie kán hij niet anders dan dit zo te dichten. Er staat'God onze toekomst, God
is onze Vader', maar de strekking is duidelijk: 'God ls onze
toekomst, God is onze Vader'. In de tweede regel vervolgt
Barnard 'Hij is het licht voor onze dagen uit'. In deze regel
zit weer dat toekomstperspectief, want 'vooruit' gaan is een
vooruitzicht. De derde regel luidt 'De hele wereld leeft van

zljn genade'.
Deze regel appelleert aan de eerste regel uit strofe 1,'geroepen om te léven', maar ook aan de genade waarover te lezen
is in Galaten 3, 18. De genade is een gave van God die ons
rechtstreeks bereikt en geen bemiddeling behoeft. Bij het
avondmaal hoeven we enkel en alleen onze hand op te houden om het brood te ontvangen. Zo duidelijk is Barnard hier
in zijn verkondiging: leven door genade. In laatste regel van
deze strofe plaatst Barnard de verleden tijd en onvoltooid tegenwoordige tijd naast elkaar.

Tekst
Het lied begint met de oproep'Mensen, wli zlin geroepen om
te leven!' Het uitroepteken laat daarover geen misverstand
bestaan. Dan vervolgt Barnard: 'Hoog is de hemel boven

Strofe 3 opent met Galaten 3, 16a, waarover Barnard zelf
schrijft:

ons verstand en onder onze voeten hier beneden de goede
grond, het groene moederland.' In deze drie regels schuilt
veel moois waarover snel heen te lezen is. De metafoor voor

De op het eerste gehoor zo wondeilijke gedachtengang van
Paulus boeíde mij. Het'zaad ven Abraham'werd door de
apostel dus eenvoudig samengevat in de Christuils

'toekomst'duidt Barnard aan met'hemel'. Met andere woorden: de toekomst gaat ons verstand te boven. Het is de dominee die weet wat hij zingend wil verkondigen en het is met
name de dichter die zorgvuldig zijn woorden kiest. Met een
kwinkslag raakt Barnard aan het hier en nu door de tegenstelling tussen 'hoog is de hemel boven' en 'onder onze voeten hier beneden'. Vanuit theologisch perspectief is het maar

Als derde regel dicht Barnard 'om zo de toekomst tegemoet
te leven'. Ook dit is onmiskenbaar Barnard, want'zo'slaat op
Christus: om vanuit Christus de toekomst tegemoet te ieven.
Weer dat woord 'leven'! Wederom fraai is het binnenrijm
'grote oogst' in de laatste regel.

Ir

'vgn!'
Aan een buitengevel van de Amsterdamse Maranathakerk, de kerk van Overbosch, Barnard en
Mehrtens, bevindt zich een groot tegeltableau van de Amsterdamse kunstenaar Raymond Both. Dit
mozaièk aan de Hunzestraat met de titel 'Levensboom' ontstond bij de bouw van de kerk in 1954.

Strofe 4 opent met Galaten 3, 18b en 266, waarblj Barnard
dicht'Ja, wíj zíjn allen zonen der belofte' - althans dat is wat
er staat inheï Liedboek voor de kerken. Barnard dichtte naar
de Schrift 'Want gij zljt allen zonen van God'. In het Liedboek-2013 zljn de'zonen' ingewisseld voor 'kinderen'.' Het
taalgebruik is nu niet meer exclusief mannelijk. Wel is het de
vraag ofhet gedicht er krachtiger door is geworden.
In de tweede regel zrjn wij 'kinderen van de dag die komen zal',
waarmee Barnard refereert aan
Galaten 3,29.8 Deze tweede regel

verkondigt dus dat wij erfgenamen zijn van de beloofde toekomst. Die dag komt wanneer
'Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit
de hoogte'. Hiermee grijpt Barnard terug op strofe 2. Met strofe
4 voor ogen Iezen we daar 'De
Zoon is deZonvoor onze dagen
uit.' Die grote dag gaat voor onze

kerken. De samenstellers van deze bundel kozen ervoor om
aan dit gedicht de melodie van Psalm 12 toe te kennen. Wim
Kloppenbrug schrijft daarover: 'Deze melodie staat op een
geweldige manier overeind en verbindt zich daardoor toch
overtuigend met Barnards Galatenberijming.'10

Het door Kloppenburg geformuleerde 'overeind staan'ver-

dient enige uitleg. Een

eerste

aafizeÍ daartoe is het zelfzingen
van beide psalmmelodieën. De
karakterverschillen worden dan
hoorbaar en voelbaar. De me-

Iodie van Psalm ll0 staat in de
aeolischell kerktoonsoort, feitelijk de kleine-tertstoonladder.
Psalm 12 staat daarentegen in de
dorische kerkmodus. Deze twee

toonsoorten verschillen hierin
dat de zesde noot van deze toon-

dagen uit!

Iadders een halve toonafstand
verschilt. Het is die zesde noot

De laatste regel van deze laatste
strofe begint en eindigt met een

tussen aeolisch en dorisch.

uitroep 'roépend van recht en
lijkt erop alsof

vrede overal!' Het

Barnard hiermee zingend aan het einde van zijn verkondiging is gekomen!
De oproep van dit gedicht eindigt met een uitroep; het uitroepteken aan het begin en einde van dit gedicht laat daarover geen misverstand bestaan. Met taalvondsten die hout
snijden heeft Barnard dit lied in menig geheugen gekerfd.

Melodie
'Dit lied heb ik geschreven met de melodie van Psalm 110 in
mijn hoofd'e, zo schrijft Barnard. Hij voegt daar zelf aan toe
dat het juist niet dié melodie is geworden omdat deze al onder drie andere gedichten voorkomt inheï Liedboek voor de

die het 'kleurverschil'

maakt

Melodisch zijn er ookverschillen
aan te wijzen waardoor de melodie van Psalm 12 veel meer
'overeind staat' dan de melodie van Psalm 110. De eerste noot
van Psalm 12 is niét de tonicar2 maar de dominanttoon'a'.
Hierdoor ontstaat direct al melodische energie vanwege de
gang van de melodie naar het einde van de eerste regel. Daar
treedt er een rustpunt op omdat dezeregel op de tonica eindigt. De tweede regel vangt eveneens aan op de dominanttoon 'a'. Deze tweede regel behoudt als het ware de spanning
vanwege de afsluiting op de dominanttoon'a'. De derde regel
vangt aan op de tonica en eindigt nét niet op de tonica ('d')
maar één toon erboven. De melodie is hoorbaar niet tot een
ontspannen einde, een rustpunt, gekomen. Vanuit die noot
'e', als slotnoot van de derde regel, zijn er verschillende mo-

edbes

rel<i ng

gelijkheden om de vierde regei te beginnen. Krachtig zet de
vierde regel weer in op de dominanttoon 'a' om aan het einde
daarvan tot het rustpunt'd'te komen, de tonica.
De melodie van Psalm 110 kent een ander verloop. De eerste
regel vangt aan op de tonica om daar ook op te eindigen.
Vanuit een ontspanning begint de melodie haar verhaal om
weer in de ontspanning te eindigen. De tweede regel vangt
aan op de derde noot van de toonsoort, ook wel 'mediant'
genoemd. Deze derde noot veroorzaakt een milde inzet van
de tweede regel. Het einde van de tweede regel vindt weer
rust op de tonica. De derde en vierde regel vormen één lange
zin waarin veelvuldig de noot'bes', de mediant, wordt aangedaan. Hierdoor ontstaat een milde melodische beweging.
De melodie eindigt tenslotte op de tonica.

Een andere reden waarom de melodie van Psalm 12 ener
gieker kan worden genoemd dan Psalm 110 is te zien in het
melodisch verloop. Kort gezegd: de melodie van Psalm 12 is
ietwat'springerig' te noemen, terwijl de melodie van Psalm
110 veel meer gebaseerd is op secunde-schreden.

De oproep 'Mensen wtj zrjn geroepen om te leven!' is met
de melodie van Psalm 12 veel krachtiger dan die van Psalm
110. 'Het uitroepteken van de eerste regel is als het ware in
de noten aanwezig.'l3

.

De inmiddets iconische foto uit 1959 van Witlem Barnard, Frits Mehrtens en
Wittem Gerard Overbosch in de Maranathakerk te Amsterdam

lZie www.tiedboekcompendium.nI
zLiedboek, zingen en bidden ín huis en kerk, Lied 827; Líedboekvoor de kerken, Gezang94
3ln

werketijkheid beslaat dit tied Gataten 3, 1ó-29

4,Nu werden aan Abraham de betoften gedaan en aan

zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad,

dat wil zeggen: aan Christus.'
57ie Compendium
6

Vers 18b:
Jezus.'

bij de 491 gezangen, pag.299
.en juist door een betofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen.'; vers 26: 'Want gij

zijt atten zonen van God, door het geloof, in Christus

bij Gataten 3, 26: 'want door het geloof en in Jezus Christus bent u atlen kinderen van God.'
zijt, dan zijl gij zaad van Abraham, en naar de betofte erfgenamen'.

7ln de Nieuwe Bijbelvertalíng (2004) staat

8'lndien gij nu van Christus
ezie Compendium

bij de 491 gezangen, pag.299
lolbidem, pag. 300
rlFeitetijk staat deze metodie in de hypo-aeotische kerktoonsoort omdat de metodie zich zowel ónder als bóven de tonica beweegt.
l2Tonica = grondtoon

'tCompendíum bíj de 491 gezangen, pag. 300

Op www.muzíekenliturgie.nl is de muziekbijlage een toon lager te downloaden, ten behoeve van cantorijen
woorvoor deze zetting aon de hoge kont ís.

