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'Een vast burcht is onze God'

'Hét' of 'een' Lutherlied?

Het reformatiejaar is begonnen! Vanaf zondag Septuagesimaí reikt de Raad van Kerken in Nederlond het eénjarig
Luthers leesrooster ean, een leesrooster dat het niet kan stellen zonder het typisch lutherse zondogslied. Op
zondag lnvocavít ('Roept Hij mij aan') is het zondagslied 'Een vaste burcht'. lvlisschien doet dit menigeen de
wenkbrauwen fronsen, want is dit niet het lied dat op 3l oktober gezongen hoort te worden?

Over het moment van ontstaan van 'Ein feste Burg', 'het
hooglied der reformatie'3, is veel geschreven en gespecu-
leerd. Luther zou dit lied hebben geschreven ten tijd van de
Rijksdag in Augsburg (1530), anderen achtten dit een strijd-
iied voor de Rijksdag in Spiers (1529) en er zljn er die het op
1528, 1526 of l52l dateren. Met deze jaartallen is de vraag
ten dele beantwoord of 'Ein feste Burg' geschreven is ter ge-
legenheid van 31 oktober 1517, de dag dat Luther zijn 95 stel-
lingen aan de kerkdeuren in Wittenberg spijkerde. Een an-
der versterkend argument dat dit lied van na l5l7 is, vinden
we in het gegeven dat Luthers eerste lied dateert van ná 1 juli
1523. Op die dag werden Hendrik Vos, fohann van Essen en
Lambert van Toren op de brandstapel ter dood veroordeeld.
Naar aanleiding daarvan schrijft Luther 'Ein neues lied wir
heben an'.a

het huwelijk van Maarten Luther en Katharina von Bora in-
zegende6) om te biechten. In hetzelfde jaar wordt zljnzoontje
Hans zo zlek dat deze na twaalf dagen zonder voedsel bijna
komt te overlijden. 1527 is ook het jaar dat zijn vriend en
leerling Leonhardt Kaiser op de brandstapel ter dood wordt
gebracht. AI met al een jaar waarin Luther wordt beproefd.
Voor Luther is de duivel de existentiële aanwezige. Teistering
door ziekte en dood zijn voor Luther dus het werk van de
duivel.

Tekst
Luther wapent zich tegen de duivel door te zingen 'Ein feste
burg is unser Gott, Ein gute wehr und waffen.' De reden
daartoe geeft hij in de volgende regel: 'Er hilft uns frey aus

aller not, die uns jlzÍhaÍ beftroffen." In de tweede helft van

Dr. Arie Eikelboom verwoordt het hel-
der: 'De bewerking van Psalm 46,'Ein
feste Burg ist unser Gott', is het meest
bekende lied van Luther, maar ook het
lied waarover de meeste misverstanden
bestaan. Geheel tegen de bedoeling van
Luther in is dit het lied van de Reforma-
tie geworden. Zelfs calvinisten, die zich
lang verzet hebben tegen andere lie-
deren van Luther, hebben zich dit lied
toegeëigend als hun reformatielied.'s
Zókrachtigis dit lied dus, dat het in de

volle breedte van het protestantisme is

geworteld.'

Dit lied schreef Luther vanuit de diepte
van ellende. In 1527 wordt Luther zo
ziek dat hrj zrjn coliega lohann Bugen-
hagen laat komen (die twee jaar eerder

1 Ein feste burg ist unser Gott,
Ein gute weh rund waffen.
Er hitfft uns frey aus a[[er not,
die uns jtzt hat betroffen.
Der alte bóse feind
mit ernst ers jtzt meint,
gros macht und viel list
sein grausam rilstung ist,
auff er dist nicht sein gteichen.

2 Mit unser macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren,
Es streit fijr uns der rechte man,
den Gott hat setbs erkoren.
Fragstu wer der ist?
Er heist Jhesu Christ,
der Herr Zebaoth,
Und ist kein ander Gott,
dass fett mus er behalten.

3 Und wenn die wlt votl Teufel wer
und wott uns gar verschtingen,
Su f[irchten wir uns nicht so sehtr,
Es sotl uns doch getingen.
Der Fiirst dieser welt,
wie saur er sich stelt,
thut er uns doch nicht,
das macht er ist gericht,
Ein wórtlein kan jn fetten.

4 Das wort sie sotten lassen stan
und kein danck dazu haben,
Er ist bey uns wol auff dem plan
mit seinem gesit und gaben.

Nemen sie den [eib,
gut, ehr, kind und weib,
las faren dahin,
sie habens kein gewin,
das reich mus uns doch bleiben.

Liedbes rel<i ng



deze eerste strofe beschrijft Luther de wreedheid van de dui- evangelie volgens Matteiis 4: l-ll,het verhaal van de beproe-

vel, waarvan er op aarde geen tweede rondloopt. ving van |ezus door de duivel in de woestijn. De duivel die
met name Psalm 91 citeert. Wanneer we Lied 898 naast de

De tweede strofe opent met de constatering dat onze macht evangelielezing voor deze zondag leggen, wordt duidelijk
tot niets in staat is en dat we spoedig verloren ztjn.In de vol- waarom de lutheranen dit lied als zondagslied hebben geko-

gende zin maakt Luther duidelijk dat fezus Christus voor zen. Immers, het zondagslied laat zoveel mogelijk de thema-
ons gestreden heeft: 'Es streit fiir uns der rechte man, den tiek van de lezingen resoneren zonder daarvan een directe
Gott hat selbst erkoren'. Met vraag en

antwoord dicht Luther verder: 'Frag-

stu wer der ist? Er heist Jhesu Christ.'
Het mag opmerkelijk zljn dat Luther
bij een psalmbewerking'|ezus Chris-
tus' invoegt. Echter, Luther heeft
deze bewerking van Psalm 46, even-
als zijn andere psalmbewerkingen,
christologisch geïnterpreteerd. Het is
Christus, die in de psalmen spreekt
en van wie hier sprake is.8

In de derde strofe zingt Luther dat
we niet hoeven te vrezen voor de

duivel, ook al wil Satan ons verslin-
den. Kernachtig en alleszeggend is de

laatste regel: 'Ein wórtlein kan jn fel-
len', 'Eén woord en hij moet vallen'.
Met dit ene woord doelt Luther op de

naam'fezus'. Wanneer de duivel die
naam'fezus' hoort, verdwijnt hij.

De vierde strofe geeft het leed weer
van het dreigende overlijden van
zljn zoonÍje en de op de brandstapel
omgekomen vriend: 'Nemen sie den
leib, gut, ehr, kind und weib'. Voor
Luther werd het 'nemen sie kind' in
1542 werkelijkheid toen zijn dochter
Magdalena op dertienjarige leeftijd
overleed.

De benaming van de eerste zondag

Een vaste btsrg is anze God,

Een lied voor de kinderen :^" 46
Korach, om voor te zingen, Yan
de ieusd.

2 Goá is onze taevetlaat ea sterkler
eene hulp in de groote nooden, die
ons getroffen hebben,

3 Daarom vteezeft wíj nlet' ofschoon
de wereld oÀdetgi*g, en de bergen
midden itt óe zee vetzankeni

4 ofschoon de zee raasde en bruiste,
en door hare onstuimigheid de bergen
iavielen. Sela.

5 Nochtans zal de stad Gods zich ver-
bLiide* in bare fonteinen, waar de
heiiige woningen des Àllerhoogsten
zLlt7.

6 God is in haar midden, daatom zal
zlj vast blijven; God helpt haar, eet
de morgen aanbreekt,

7 Volken moeten versageo en konink-
ríiken vallen; liret aardrijk moet
vetgaaít, wanneer }Jii zicb laat hooren.

8 De Heer Zebaïth is met ons, de God
Jakobs is onze beschutting. Sela.

9 Komt herwaarÍs en aanschouwt de
daden des Heeten, die op de aarde
zulke verwoestingen aamíchti

10 die de oorlogen stuiÍ in de geheele
weteld, die dea boog verbreekt, de
spies in stukken slaaL, en de wagens
met vuur verbrandt.

11 !íeest stil, ea erkent, dat Ik God ben;
Jk wil eer behalen onder de volken,
Ik wil eer behalen op de aarde.

12 DeHeet Zebaóth is met ons, de God
lakobs is onze beschutting, Sela.

ln de Lutherbijbel kreeg Psalm 46 ats opschrift de titel van
Luther's tied.

herhaling te worden.

Metodie
De vorm van deze liedvorm is

de zogenaamde Bar-vorm. Deze
tweedelige vorm bestaat uit een

Aufgesang (bestaande uit twee
Stollen) en een Abgesang. Het
Aufgesang bestaat uit de regels 1

tlm 4,het Abgesangtit de regels 5

t/m 9. Kenmerkend voor een Auf-
gesang zljn de Stollen: de regels

1 en 3 hebben dezelfde melodie,
evenals de regels 2 en 4. IrJ.eï Ab-
geszng dient een reminiscentie te

hebben aan het Aufgesang. Deze
zien we terug in de slotregel van
het lied, daar is regel 9 exact gelijk
aan de regels 2 en 4.

Als Luther wil proclameren, zien
we in zijn melodieën dat de regels

steeds beginnen met een korte
(signaal-)noot als 'opmaat' voor
een signaalstoot." Hiermee is zijn
'attentie!' in muzikaal opzicht
niet mis te verstaan.

Direct opvallend in deze me-
lodie is het lastige ritme dat we

aantreffen in de vijfde regel, 'Der
alte bóse feind' ('De vorst van het
kwaad'). Ritmische onrust be-

in de veertigdagentijd, 'Invocavit', is te danken aan de eer- heerst deze regel. De Duitsers kennen voor een dergelijke
ste psalm van die zondag: 'Roept Hij mij aan, Ik zaI hem tekstschildering een treffende benaming. Tonschwarzung is

antwoorden' (Psalm 91 vers 15). Op deze zondag klinkt het een vorm van Augenmusik.to Deze letterlijk zwart-gekleurde



noten (visueel valt deze regel nog eens extra op vanwege de

punt en vlag aan de noten) symboliseren der alte bóse feind.
Het kost enige moeite om deze regel te zingen, maar dat hin-
dert niet: het gaat immers over de duivel.

Toonsoort
Ten tijde van Luther én in diens muziek kwam een proces
op gang waarin op het gebied van de tonaliteit een verschui-
ving plaatsvindt van de middeleeuwse modill naar een zo-
genaamd'octaaf-denken'. Deze verschuiving veroorzaakt
als het ware een tweesporigheid in het muzikale denken.
Bij liederen met een meedelende, verkondigende tekst kiest
Luther voor de jonische toonaard.r2 De jonische toonsoort
tekent zich duidelijk afin regel 2 (derhalve ook in regel 4 en

9), daar daalt de melodie af van c tot c. Daar doorloopt zij
het octaaf.

Tenslotte
Hopelijk heb ik antwoord gegeven op de vraag waar dit lied
thuishoort. Luther keert zich in dit lied tegen de duivel, voor
hem maar al te zeer werkelijkheid in zijn leven. De oorspron-
kelijke titel in het zogenaamde Klug'sche Gesangbucht3 (Wit-
tenberg 1529) luidde 'Der xlvj. Psalm Deus noster refugium

et virtus' ('Psalm God is onze toevlucht en onze deugd').ra

Toen in L529 de Turken voor Wenen stonden, uitte Luther
zrjn bezorgdheid in 'Verleih uns Frieden gnádiglich, Herr
Gott, in unsren Zeiten'.1s Wanneer in 1542 het gerucht gaat

dat de paus zich zal aansluiten bij de koning van Frankrijk
die intussen een verbond met de Turkse sultan sloot, rea-
geert Luther daarop met'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort'
met daarboven het opschrift 'Kinderlied, zu singen wider
die zween Erzfeinde Christi und seiner heiligen Kirche, den
Papst und Tiirken'.16 Dit zondagslied'Ein feste Burg'is dus

geen protestants strijdlied tegen de paus. Nee, dit is het lied
tegen de duivel. Een melodie die op een enkele plek wat lastig
te zingen is. De Nederlandse lutheranen kennen deze tekst
en melodie veelal uit het hoofd omdat dit lied jaarlijks terug-
keert op deze zondag. Ook tijdens uitvaarten van lutherse
gemeenteleden wordt dit lied vaak (én in't geheel) gezongen.

Een écht moeilijke melodie is het niet. Het is alleen die dui-
velse vijfde regel...

Wie dit lied op de isometrische wijs zingt, slaat de plank écht
mis. Dan wordt het weer dat reformatorische strijdlied met
die marsmelodie. .
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