Zingt de HERE een nieuw lied!
Liturgiesuggesties:
Gezang 21: 1 en 7
Gezang 409: 1 en 5
Psalm 96: 1 en 6
Schriftlezing: Psalm 98
Psalm 108: 1
Na verkondiging: Psalm 98: 1 en 3
Psalm 150: 1 en 2
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,
"Zingt de HERE een nieuw lied!"
Als jochie van zo'n jaar of acht vond ik het prachtig als er op zondagavond door het
Leger des Heils - buiten, op straat -gezongen werd.
We woonden toen nog in Deventer op de Brink.
Aan de overkant - in de Penninckshoek - waar nu een standbeeld van Albert
Schweitzer staat - werd er eens in de twee weken op zondag gezongen.
Straatevangelisatie.
Met het muziekkorps van het Leger des Heils.
Met een getuigenis van één van de heilsoldaten en ... met veel zang.
Vooral de Liederen van Johannes de Heer.
Ik vond het prachtig en ik stond er met m'n neus bovenop.
Da's nu al weer meer dan veertig jaar geleden.
Er wordt op straat niet veel meer gezongen.
Afgezien de kerst- of de paaspraise op de Grote Markt.
Veel chrístelijks kom je op straat niet meer tegen.
Da's uit de tijd.
Da's misschien ook wel verleden tijd.
Gelukkig is zingen niet uit de tijd.
Er zijn andere mogelijkheden gekomen.
Zingen bij de radio, zingen bij de t.v.
Zingen in een koor, een gospelgroep of een praise-band.
"Zingt de HERE een nieuw lied!"
Zingen - in welke vorm dan ook - hoort al sinds de schepping bij het leven van een
mens.
Zingen. Je diepste gevoelens in een lied tot uitdrukking brengen.
Dat wat in je hart leeft - met mond en stem - onder woorden brengen.
Een paar voorbeelden uit de Bijbel:
* Mirjam zong haar lied ter ere van God na de bevrijding van Israël uit Egypte en de
doortocht door de Schelfzee.
* Mozes zong zijn afscheidslied op de grens van het beloofde land.
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* De drie vrienden van Daniël zongen hun lied in het brandende afgodsbeeld van de
koning van Babel.
Zingen hoort niet alleen bij het leven.
Zingen hoort ook bij het dienen van God.
En zo was er in de tijd van koning David zelfs een speciale afdeling van de Levieten,
die verantwoordelijk waren voor de muziek en de zang.
Niet minder dan 4000 Levieten - de nakomelingen van Korach - hadden een scholing
tot zanger en muzikant gekregen.
En niet alleen in de tijd van het Oude Testament werd er gezongen.
Ook in het Nieuwe Testament vinden we het zingen als een onderdeel van het dienen
van God.
"Zingt en jubelt de Here van harte" lees ik in Efeziërs 5:19.
En in de brief aan de gemeente van Kolosse schrijft de apostel Paulus: "Brengt God
lof door het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen." (3:16)
In Openbaring 4 horen we dat er niet alleen op aarde, maar dat er ook in de hemel
door vele duizenden wordt gezongen.
Zingen hoort er dus echt bij.
Zingen hoort bij het dienen van God.
U moet weten dat er ook een tijd is geweest dat men in de kerk als gemeente
nauwelijks meer zong.
Het zingen - in het latijn - was een zaak van cantorijen en priesterkoren geworden.
Jan en alleman ... ze begrepen er niets van.
In de tijd van de Reformatie zijn het Calvijn en Luther geweest die het zingen weer tot
grote bloei hebben gebracht.
Ons Psalmboek ... danken we aan Calvijn.
En van Luther ... hebben we een paar prachtige liederen, die in het Liedboek voor de
Kerken een plaatsje hebben gekregen.
Gelukkig maken we in onze tijd ook zo'n opbloei van het christelijke lied mee.
Na de tweede wereldoorlog zijn er heel wat nieuwe liedboeken gemaakt.
Een Nieuwe Psalmberijming, het Liedboek voor de Kerken, de bundel
Schriftberijming, de Opwekkingsbundel, het Gereformeerde Liedboek en het
Evangelisch Liedboek.
En voor de kinderen ... de liederen van Hanna Lam en Wim ter Burg ... en de
kinderliedjes van Elly en Rikkert.
Uit een rijke schat van liederen kunnen en mogen we zingen.
Laten we er dankbaar van gebruik maken.
Zingen van Gods liefde.
Zingen van zijn grote daden.
Zingen tot zijn eer.
Thuis en in de gemeente.
"Zingt de HERE een nieuw lied."
*
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In Psalm 98 - de psalm die we samen hebben gelezen - worden we, gemeente,
geroepen om te zingen.
Zingen met het ene oog gericht op het verleden.
En met het andere oog gericht op de toekomst.
Vanuit het heden blikt de psalmist terug ... naar het verleden.
Vanuit het heden kijkt hij ook vooruit ... naar de toekomst.
De dichter van Psalm 98 doet dat ook.
In het verleden ligt een geweldige motivatie om te zingen.
Luister maar: "Zingt de HERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan, zijn
rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem zege; de HERE heeft zijn heil bekend
gemaakt, zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de volken."
Waar denkt hij dan aan?
De psalmist, broeders en zusters, jongelui, denkt daarbij aan de terugkeer uit de
Babylonische ballingschap.
Gods rechterhand heeft zijn volk Israël uit Babel teruggebracht in het land dat Hij aan
Abraham en zijn nageslacht had gegeven.
Uit Babel bevrijd.
Net als vele eeuwen eerder de HERE zijn volk uit Egypte had bevrijd.
Beide keren gedacht de HERE aan zijn verbond.
Aan zijn verbond dat Hij met Israël had gesloten.
Israël nam onder de volken een bijzondere en een bevoorrechte positie in.
Steeds weer konden de Israëlieten een beroep doen op de God die vóór en mét hen
ten strijde trok.
Hij had Zich aan dit slavenvolk in Egypte verbonden.
Hij zou dit volk op zijn grote arendsvleugels - dwars door de woestijn van de dood brengen naar het land van zijn beloften. Naar Kanaän.
Ongetwijfeld kennen u en jij de geschiedenis van dit volk.
Ook toen het mis ging.
En Israël - eenzijdig - zich niet meer de afspraken van het verbond wilde herinneren.
Toen er overspel gepleegd werd met andere goden en andere volken.
Toen kwam de straf van de ballingschap.
En ook toen liet de HERE zijn volk niet aan haar lot over.
Hij gedacht aan zijn verbond.
Hij liet zijn volk niet in de steek.
Hij kwam naar Babel om opnieuw zijn volk te bevrijden.
Je hoort dat allemaal meeklinken in de woorden van vers 2 en 3.
Gerechtigheid, goedertierenheid en trouw.
Het zijn woorden die te maken hebben met Gods verbond met Israël.
Gerechtigheid.
Dat is ... dat je - op grond van zijn verbond - van de HERE mag verwachten dat Hij
zijn volk bevrijdt en terugbrengt naar Kanaän.
Hij zal zijn volk recht-doen.
Hij is het loyaal, welwillend, goed gezind.
En goedertierenheid.
Dat is de warme betrokkenheid van de HERE op diegene met wie Hij zijn verbond
heeft gesloten.
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Trouw.
Je kunt op God aan.
Hij staat - hoe bont je het ook maakt - altijd met open armen voor je klaar.
Hij zal je nooit en te nimmer in de steek laten.
Zo heeft de HERE zijn gerechtigheid, zijn goedertierenheid en zijn trouw aan Israël
geopenbaard voor de ogen van de volken.
De volken van de wereld hebben - met eigen ogen gezien - wat een geweldige God
... de HERE voor Israël is geweest.
Ondanks alles is en blijft Israël een heel bijzonder volk.
We hebben het zelf gezien in de laatste vijftig jaren die achter ons liggen.
God heeft geweldige dingen gedaan ... in het verleden!
*
Maar de dichter van Psalm 98 zingt zijn psalm ook in de richting van de toekomst.
Het was natuurlijk een geweldig iets ... die bevrijding uit de ballingschap van Babel.
Maar Israël wacht nog een veel grotere bevrijding.
Er zal een nog groter wonder van verlossing plaatsvinden.
Trek de lijnen van het Oude Testament maar door naar het Nieuwe Testament.
Want als je ergens ziet dat God zijn volk - en ook ons, die door het geloof met Israël
verbonden zijn - bevrijdt, dan is dat op het kruis van Golgotha.
Daar zíe je dat God Zich aan ons mensen heeft willen verbinden.
Daar worden die verbondswoorden: gerechtigheid, goedertierenheid en trouw ...
zichtbaar.
Jezus, Gods Zoon, die Zijn leven voor zondige mensen geeft.
Jezus, de Middelaar van Gods verbond, die de verbroken relatie met de HERE weer
herstelt.
Daar ... op Golgotha, daar gedenkt de HERE ook aan zijn verbond.
Zo heeft Hij opnieuw reddend ingegrepen.
Zo heeft Hij zijn volk opnieuw willen bevrijden.
Daarvan mogen we óók zingen.
Van wat God in Jezus voor ons gedaan heeft!
Thuis, op school, in de kerk, op straat of waar dan ook.
Een machtig koor, dat zingt van de grote daden van God.
Begeleid door allerlei muziekinstrumenten: citers, trompetten en bazuinen.
En wat heel opvallend is: Heel de schepping: de zee, de natuur, de rivieren en de
bergen ... wordt opgeroepen om zich hierbij aan te sluiten.
Kun je je dat voorstellen?
Een wereldwijd koor dat zingt tot lof en eer van God?
Daar valt zelfs een Hollandkoor - met 1000 zangers - volkomen bij in het niet.
Heel de aarde en heel de schepping ... zingend en dansend, omdat God als Koning
naar deze aarde komt.
Wat moet dat geweldig zijn, broeders en zusters, jongelui.
God komt naar deze aarde om als Koning de wereld te richten!
Richten ... is in de Bijbel het werk van een koning.
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Het betekent: het recht handhaven, zo dat iedereen ruimte heeft om te leven.
Richten is ... verlossen, bevrijden van alle machten en krachten, die het leven van
mensen kunnen inperken.
God komt op aarde.
Ook de profeten uit het Oude Testament profeteren daarvan.
Van het komen van God.
Johannes de Doper - profeet op de grens van Oud en Nieuw verbond - prekend en
dopend bij de Jordaan ... ziet God komen in Jezus van Nazareth.
'Bent U het die komen zou of hebben wij nog Iemand anders te verwachten?' is zijn
vraag.
'Luister naar de woorden die Ik spreek, kijk naar de wonderen die Ik doe.'
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."
"Ik ben de Opstanding en het Leven."
"Ik ben het Brood dat uit de hemel is neergedaald."
"Ik ben die Ik ben."
En zo zien de mensen van Jeruzalem, Jezus als Koning hun stad binnenrijden.
Op een ezelsveulen.
"Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de HERE."
*
"... want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid
en de volken in rechtmatigheid."
"Hij komt!"
We mogen, broeders en zusters, jongelui, vanmorgen de lijnen van Psalm 98 nog
verder doortrekken.
Naar de wederkomst van de Here Jezus.
Het slot van de psalm staat dan ook in een prachtig perspectief.
We worden (op-)geroepen om te zingen ... want er staat ons een geweldige toekomst
te wachten.
Als Jezus opnieuw - als Koning - op deze aarde komt ... zal er niemand meer klem
zitten.
Als Jezus terugkomt ... wordt er niemand meer geschonden of platgewalst.
Iedereen zal in het Koninkrijk van God tot zijn of haar bestemming kunnen komen.
Daarom: "Zingt de HERE een nieuw lied, want ... Hij heeft wonderen gedaan ... in het
verleden!"
Maar we kijken ook vooruit, naar de toekomst.
Straks zal er zeker uit volle borst meegezongen worden.
Als Jezus, als Koning op deze aarde terug zal komen.
Dan gaat een nieuwe toekomst open.
Dan zal heel de schepping zingen: "Een nieuw lied voor de HERE!"
Amen.
Ds. Jan K.C. Kronenberg, Haarlem 14 april 2002
! Graag een mailtje waneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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