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Yn it foarste plak wol ik mei út namme fan de beide oare leden fan de sjuery, ds. Edna Zwer-

ver en Olchert Clevering, tsjerkemusikus en kenner fan de tsjerkemuzyk, tankewol sizze oan 

it bestjoer fan Krúspunt dat jim ús fannijs de skoandere taak tabetroud hawwe om nije lieten 

foar de gemeentesang te hifkjen. Dit sjuery-trijemanskip fertsjintwurdiget de trije dissiplines 

dy’t derta dogge foar de tsjerkemuzyk: de teology, de musicology en de taalkunde, alles yn 

de wiidste omfieming  -  oars sein: it Wurd, de toan en de wurden. Wy hawwe it wurk op ‘e nij 

mei wille dien, net allinnich mei syn trijen om de tafel, mar ek by it meielkoar skriuwen oan dit 

sjueryrapport. Dat wy tidigje derop, dat jim bestjoer ús oardiel oer de ynstjoerings oannimme 

wol en de foardracht fan it bêste Peaskeliet oernimme sil troch de priis ta te kennen.  

 

De sjuery is der wiis mei, dat dit jier wer in fiks tal dichters de ynspiraasje toand hat foar it 

skriuwen fan in liet of it oersetten derfan út in oare taal. It tema fan dit jier, Peaske, is teolo-

gysk frijwat abstrakt en dêrtroch foar de ferbylding wol wat lestiger as it Krystferhaal, it tema 

fan ferline jier. Ommers, wy leauwe wol yn de opstanning fan Peaske, mar wy fine it sels ek 

lestich om dat leauwen elke snein te beliden en as learling fan de opstiene Hear te belibjen.  

It is ek dreech om dat yn gemeentelieten mei oertsjûging ûnder wurden te bringen. Dat docht 

ek bliken út de ynstjoerings. Guon lietteksten geane amper oer Peaske en gauris wurde teo-

logysk ferkearde bylden sketst, lykas “der waait in nije wyn”, in byld dat men earder by Pink-

ster ferwachtet; of de strofe: “Hjoed is de dei / Elk wêze mei / Wa’t er ek is / Ferjeffenis”; of 

de folgjende strofe: “Yn ‘e rin fan de dagen / waard it lichem net mear fûn. / It lege grêf stelde 

fragen / Maria hie ’t omtinken jûn.” Dy beide oanhelle strofen binne én teologysk én gramma-

tikaal net yn oarder; sokke lietteksten sil in gemeente grif net sjonge wolle. 

 

Spitigernôch hawwe wy seis teksten oan kant lizze moatten omreden fan it ûnregelmjittich 

metrum, twa oaren omdat dy hielendal net oer Peaske gean, mar oer de lijenstiid of allinnich 

oer Goedfreed, of omdat de dichter it boadskip fan Peaske ferkeard delset, bygelyks mei 

ferwizing nei Kristus Kening. Dat begryp sjocht foarút nei de komst fan it ryk fan God, dêr’t 

Kristus de Kening oer wêze sil; safier is it mei Peaske noch net. 

 



Twa oare teksten hawwe wy oan kant lein, omdat dat eins gjin lietteksten binne. Der wie in 

oersetting by fan it ferheljende gedicht “Ecce Homo” yn 12 kûpletten fan seis rigels elk, mei 

de titel “Sjoch de minske”. [noat: Fergelykje ek de oersetting fan datselde gedicht troch Eppie 

Dam yn De Moanne, maart 2015, side 22-23]. Wol knap bewurke ta 12 kûpletten fan fjouwer 

rigels, mar perfoarst gjin tekst om yn de gemeente te sjongen – en dûmny kin ek net maklik 

in kar út dy 12 kûpletten dwaan. 

 

Fan de 19 ynstjoerde teksten binne mar twa lieten dy’t ús as sjongende leden fan de ge-

meente aktyf meinimme yn it ferhaal fan de opstanning, én de opdracht meijouwe om mei 

Him op wei te gean. De sjuery wol oan dy beide lietteksten de priis en de earfolle fermelding 

takenne. Ien fan dy twa is in oersetting mei de titel ‘Oerwinner’ en de oare is in oarspronklik 

Frysk liet mei de ienfâldige titel ‘Peaske’.  

  

Mar foardat wy de kar fan dy beide lietteksten neier taljochtsje, wolle wy earst noch in pear 

wurden sizze oer in ferskaat fan de oare ynstjoerings. Der binne nammentlik gâns positive 

opmerkings te meitsjen  oer in oantal fan de oare ynstjoerings.     

 

Nim bygelyks dizze strofe út it liet “De Hear is hjoed ferriisd!”:  
 
It gers fan dau noch wiet 
wy hearre in freugdeliet. 
En einlings giet oan ’t rôljen 
de stien fan it fertriet. 

 

Of dizze rigels út de liettekst “De tinzen fan Jezus’ freonen”: 
Hy dy’t tramtearre wie en brutsen 
hat de wynsels fan de dea ferbrutsen. 

 

Noch in moai foarbyld fan sterke bylden byelkoar, yn it liet “Peaske-hope”: 

Wa fan ús kin bôle brekke, 
wa skriuwt wurden yn it sân 
fol fan leafde en fertrouwen, 
nimt de stien op om te bouwen? 
Wa fan ús ferbrekt de bân? 
 

Dit lêste foarbyld is eins in gebed dat yn in tsjinst fan it Hillich Nachtmiel brûkt wurde kin, by-

gelyks yn wikselsang fan kantorij mei de gemeente. Dy foarm mei in antifoan of kearfers 

songen troch de gemeente, is wol útnoegjend. Dit liet beslút treflik mei:  

“Wy berêde daalk de tafel, want wy witte: Jo gean mei!” 

In oare ynstjoerder hat dy foarm mei in kearfers ek besocht. Boppedat fiert hy ferskillende 

figueren út it lijensferhaal as sprekker op; sa ûntstiet perspektyf-wiksel. De misdiediger seit: 

“No wit ik wier, dat Hy it wie nei wa’t ik socht”; en de centurio seit: “No sis ik wier, dat Hy 

mear wie as wat ik tocht.”    



Dochs komme de hjirboppe oanhelle teksten net yn de beneaming foar priis omreden dat by 

elk fan dy teksten tefolle oan te merken is oangeande de teologyske ynhâld, it taalgebrûk of 

it ritme fan de taal. De sjuery wol de dichters fan dy lietteksten de oanbefelling dwaan yn it 

skriuwproses goed de tiid te nimmen en ek ris wat ôfstân te nimmen fan it eigen wurk, faaks 

in kollega of goede én krityske freon, in kantor of koardirigint te freegjen om mei te lêzen en 

te sjongen; dan komme de stroffelstientsjes wol boppe wetter!  

 

Algemien sein, by it skriuwen en it komponearjen fan lieten foar de gemeentesang moat it 

gehiel fan foarm en ynhâld, fan tekst en muzyk, fan teology en taal, byldspraak en metrum 

wol hielendal klopje mei wat de dichter oerbringe wol. In goeried oan begjinnende dichters: 

nim in besteande, fertroude meldij derby as helpmiddel foar it hâldfêst yn it metrum en it rit-

me fan de taal. Dan kin der letter bêst in oare meldij by makke wurde. It is noch net sa ien-

fâldich om de kombinaasje fan Wurd en toan yn goed lykwicht te hâlden! It freget ynspiraasje 

én ynspanning om in liet te skriuwen dat langere tiid duorje kin, dat de gemeente oansprekt 

en opropt om mei te nimmen op it fierdere libbenspaad.  

 

In oar besprekpunt yn de sjuery is de orizjinaliteit, it tafoegjen fan nije bylden, nije taal oan de 

besteande lieten yn bondels en aanst yn it nije Lieteboek foar tsjerke en thús, dat yn april 

feestlik oanbean wurde sil. Dy fernijing is ek it doel fan de priisfraach, lykas ûnder wurden 

brocht troch it bestjoer fan Krúspunt: “ferlet fan eigentalige tsjerkelieten yn libben gebrûk.” 

Om dy reden falle te tradysjonele teksten bûten de prizen, bygelyks: “’t Wûnder fan Peaske 

bliid besjonge, fan Him ús Heilân en ús Hear”; of: “Halleluja, halleluja! Wy sjonge God syn 

gloarje ta”; of: “Wy meie diele yn it wûnder / mei fertrouwen as dat fan in bern. / Want Jo fol-

brochten de Wurden / Us libben is nea net ferlern”.   

      

Aldergeloks, lykas sein, binne der by de ynstjoerde teksten twa dy’t derút kypje omreden fan 

ynhâld, taal en bylden, sterk metrum en ritme.  

De tekst dy’t de sjuery foardraacht foar de preemje of earfolle fermelding is in frije bewurking 

fan in Ingelsktalich liet “Awake and Arise”, dat oerset is as “Oerwinner”. Ut de Fryske titel en 

de tekst docht bliken, dat de oersetter de tekst tichter by Peaske brocht hat as it orizjineel. 

De oersetter-bewurker hat moaie bylden makke, nim bygelyks: 

 

 
“Ut lijen, fertriet, nei Gods eigen beskikking, 
oerwint Hy de fijân, de hurdstien fan it kwea.” 
of: “De dream fan de tinker, de krêft fan ferbylding (…) 
is it slûmerjend Godsfolk foar ivich tasein. 
of: “Lit hearre jim stimme yn liet en ferhalen, 
ferkundigje frede mei hert en mei hân.” 



 

Dy lêste rigel ferwiist nei de earste wurden dy’t Kristus sprutsen hat nei de ferrizenis: “Frede 

jimme” (Lukas 24: 36). It byld fan de beide lêste rigels sprekt de sjuery oan as in oprop oan 

ús as sjongende gemeenteleden om de frede fan Peaske net allinnich te beliden, mar ek te 

dwaan. It bringt de ferbining tusken de Hear en syn folgelingen en docht in appèl op ús om 

mei Him op wei te gean. 

       

By eintsjebeslút hat de sjuery as ienriedich oardiel, dat de earste priis fan de priisfraach foar 

in nij Peaskeliet takomt oan it liet mei de ienfâldige titel “Peaske”. 

Dit liet yn 4 kûpletten ferbyldet de grûngedachte fan Peaske: De krêft fan de leafde is net 

stoarn. Hy dy’t opstien is, befrijt ús fan skuld en bangens, en hy giet mei ús ûnderweis. Wy 

wurde útnûge mei Him op paad te gean. De dichter hat dy befrijende gedachte foarmjûn yn 

goed rinnende taal – sûnder wryt of slyt - en mei in fleurige toan.  

Dit liet kloppet teologysk, it is kompakt en kompleet (dûmny kin net ien of twa kûpletten fuort-

litte). Dit liet bepaalt ús net allinnich by it ferline, by mear as 2000 jier lyn doe’ t Jezus op ier-

de omrûn, mar lit ek prachtich sjen dat Jezus no by ús is as de libbene Hear. Hy, dy’t opstie, 

wol mei ús gean. (kuplet 1). En….Hjoed, mei syn ferrizenis, befrijt Hy elk dy’t finzen is. (ku-

plet 3). It boadskip fan Peaske is dêrmei net in boadskip fan lang ferlyn, mar in oprop dy’t 

hieltyd wer yngrypt yn ús deistich bestean. Dwers troch de nacht fan it bestean…helpt Hy 

dy’t opstien is, ús om op te stean en op syn wegen troch te gean.  

De tekst is sterk fan metrum en ritme en dêrtroch tige sjongsum foar de gemeente: in ynspi-

rearjend liet!  

 

Ik wol  graach beslute troch mei út namme fan de beide oare sjuery-leden ds. Edna Zwerver 

en Olchert Clevering de hertlike kompliminten oer te bringen oan de skriuwster of skriuwer 

fan dit Peaskeliet. 

 

 

Alex Riemersma 

 


