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Overdenking van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Goede Herderkerk te Amsterdam tijdens de 

cantatedienst van de Pelgrimskerkgemeente op zondag 18 september 2022. 

Lezingen: Psalm 25:1-15 en Romeinen 8:31b-39. 

Cantate: ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ (BWV 150),  J.S. Bach. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

De cantate ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ schreef Bach aan het begin van zijn carrière, 

waarschijnlijk in 1707, toen hij tweeëntwintig jaar was. De cantate heeft nog niet de 

vormkenmerken die we kennen van zijn latere cantates, zoals recitatieven en een slotkoraal, en 

de afzonderlijke regels van de koordelen zijn nog kleine zelfstandige muzikale composities, die 

weinig overkoepelende structuur vertonen. Lang is er vanwege deze afwijkende 

karakteristieken getwijfeld of de cantate wel aan Bach moest worden toegeschreven. Tot men, 

nog niet eens zo heel lang geleden, ontdekte dat de eerste letters van de versregels in de vrije 

tekstgedeeltes, van boven naar beneden gelezen, de naam vormden van een bekende van Bach. 

Als u kijkt in uw liturgieboekje naar de vetgedrukte beginletters van deze gedeeltes, dan ziet u 

eerst op bladzijde 5 onder ‘3. aria’, van boven naar beneden lezend, het woord ‘Doktor’ 

opdoemen, vervolgens iets verder onder ‘5’ de voornaam ‘Conrad’, en ten slotte onder ‘7’ de 

achternaam ‘Meckbach’. 

Doktor Conrad Meckbach was lid van de gemeenteraad en later burgemeester van het Duitse 

Mühlhausen. Hij was het die in 1707, volgend op het sollicitatie-orgelspel van Bach, als 

voorzitter van een gemeenteraadsvergadering voorstelde Bach te benoemen op de vrijgekomen 

post van organist van de Heilige Blasiuskerk aldaar. Bach kreeg de functie. Mogelijk liet hij als 

een verborgen dankbetuiging achteraf de naam van de burgemeester in zijn cantate opnemen. 

Het ontdekte acrostichon of naamdicht bevestigt dat Bach de maker van de cantate is, maar 

helpt ons ook om dichter bij de oorspronkelijke tekst daarvan te komen. Er is van de cantate 

van vanmorgen namelijk geen originele versie bewaard gebleven. De tekst is ons overgeleverd 

in een overgeschreven kopie, waarin enkele fouten zijn geslopen. Ik geef daarvan de twee 

belangrijkste voorbeelden.  

De standaardedities van BWV 150 vergelijken, zoals u straks bij de uitvoering van het vijfde 

deel zult horen, de vrome gelovigen met cederbomen, ceders die ‘oftmals’, ‘dikwijls’, door de 

wind omvergeblazen worden. Maar dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Dat is immers niet wat 

oersterke ceders plegen te doen. Zij blijven juist staan! Het naamdicht van de cantate vraagt in 

de derde regel onder ‘5’ niet om de ‘o’ van ‘oftmals’, ‘dikwijls’, maar om de ‘n’ van ‘niemals’, 

‘nooit’. De gebukte vromen die op God vertrouwen – zo zal de tekstdichter oorspronkelijk 

hebben willen zeggen – zullen, evenals de cederbomen, nimmer wankelen onder de 

stormwinden die op hen losbeuken. En dat is geheel in lijn met de bijbelse boodschap. 

Het tweede en laatste voorbeeld is het werkwoord ‘führen’ waarmee de vierde regel onder ‘7’ 

begint: ‘Christen auf den Dornenwegen führen Himmels Kraft und Segen’: ‘christenen op de 

doornachtige wegen leiden hemelse kracht en zegen.’ Dat is lelijk taalgebruik: kracht en zegen 

doen van alles met mensen, maar ze leiden hen niet. Geen wonder dat sommigen – het koor 

weet daarvan – hebben voorgesteld van ‘auf’ ‘aus’ te maken: christenen worden weggeleid van 

de doornige paden’. Het naamdicht laat ons echter zien dat het probleem elders ligt: niet bij het 

voorzetsel ‘auf’, maar bij het werkwoord ‘führen’, dat niet origineel kan zijn, omdat op de plek 

in het naamdicht waar het staat een ‘k’ vereist wordt. ‘Kriegen’ zou een goede optie kunnen 

zijn: ‘christenen op hun doornige paden ontvangen hemelse kracht en zegen. Ook deze 

verbetering past uitstekend bij het bijbelse gedachtengoed. 

 

Gemeente, aan de cantate van vanmorgen ligt een prachtige psalm ten grondslag: psalm 25. 

Wonderlijk genoeg heeft ook deze psalm een verborgen taalcode, eveneens in de eerste letters, 

maar nu van álle verzen. Die verzen beginnen namelijk met de opeenvolgende letters van het 
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Hebreeuwse alfabet, het eerste met de aleph, het tweede met de beth, enzovoorts. In uw 

liturgieboekje zijn de betreffende beginletters in transcriptie vermeld naast de betreffende 

verzen, van aleph tot en met ain; de overige letters van het Hebreeuwse alfabet ontbreken, daar 

zij horen bij de vanmorgen ongelezen gelaten verzen 16 t/m 22.  

De psalmdichter meldt ons zijn bevindingen van aleph tot tav, van ‘a’ tot ‘z’. We nemen aan 

dat de alfabetische structuur die hij gebruikt, bedoeld is als hulpmiddel om de inhoud van zijn 

psalm uit het hoofd te kunnen leren.  

Ja, die inhoud is inderdaad de moeite waard. De psalm tekent ons een gelovige die in nood 

verkeert en in die nood opziet naar God. Velen van ons herkennen zich in de psalmist wanneer 

het in hun leven tegenzit; geen wonder dat de berijmde versie van Psalm 25 in brede kring 

geliefd is. 

Wat is de nood van de psalmist? Is zijn oogst mislukt? Is hij ernstig ziek geworden? Is hem een 

geliefde naaste ontvallen? We weten het niet precies. In ieder geval wordt hij gehoond om zijn 

lot. Mensen bespotten hem, maken zich vrolijk over zijn ellende: ‘Moet je eens kijken hoe hij 

eraan toe is! Waar blijft nu zijn God?’ 

Wat doe je als medemensen zo tot honende tegenstanders worden? De psalmist trekt zich terug 

in zijn binnenkamer en zoekt zijn toevlucht bij God: ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’, roept hij 

uit: ‘Tot U, Heer, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op U vertrouw ik.’ 

Maar daar, in de stilte, voor Gods aangezicht, beseft hij dat hij voor God weinig recht van 

spreken heeft. Hoe vaak heeft hij het niet zo nauw genomen met de leefregels van Gods 

liefdesverbond: de tien geboden en de geboden daaromheen! Hoe heeft hij, in zijn jeugd, maar 

ook later, gekozen voor zichzelf, zijn eigen eer, zijn eigen gewin, zijn eigen plezier! Als vanzelf 

borrelt in de heilige stilte het gebed op waarmee elke ontmoeting met God begint, of in ieder 

geval zou moeten beginnen: ‘Kyrie eleison’, ‘Heer ontferm U’, of – met de woorden van de 

psalm: ‘Omwille van uw Naam, HEER, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.’ 

En dan gebeurt het wonder. Door zijn schuldbelijdenis komt de psalmist binnen het bereik van 

Gods liefde. Zo komen ook u en ik daar waar ook voor ons, in de nood van óns bestaan, de 

lichtglans van Gods genade van nabij ervaarbaar kan worden: in dat wonderlijke, intieme bereik 

van de vergevende, heilige God, die zich door zijn Geest verbinden laat aan een stamelend 

mensenkind dat zich voor Hem opent – een intimiteit die wij met de berijmde versie van de 

psalm vanmorgen bezongen als ‘Gods verborgen omgang’. Letterlijk staat er in de grondtekst 

dat ‘de intieme, de geheime raad van de HEER is voor wie Hem vrezen.’ De Heer geeft zijn 

noodlijdende kinderen die naar Hem opzien, hun hart voor Hem uitstorten en Hem hun zonden 

belijden, raad, zoals intieme partners, intieme vrienden of naaste familieleden dat kunnen doen. 

Hij schenkt de psalmist zijn intieme aanwezigheid en toont hem persoonlijk de weg die hij gaan 

moet – de weg om, ook te midden van lijden en tegenstand, een mens te worden naar zijn 

bedoeling, een mens naar zijn beeld, een mens die integer is, barmhartig en rechtvaardig.  

 

Zie eens hoe de psalmist zijn binnenkamer verlaat: als iemand wiens levensperspectief 

veranderd is. Jazeker, zijn nood is er nog, en degenen die hem bespotten zijn nog niet weg. 

Maar de dichter heeft het wonder van Gods intieme nabijheid en onderricht ervaren. Nu weet 

hij zeker dat zijn nood niet het laatste woord heeft. God zal hem en zijn nageslacht zegenen en 

zijn voeten bevrijden uit het net van zijn vijanden.  

 

De bemoediging die de dichter in zijn binnenkamer ervaren heeft, mag ook onze bemoediging 

worden. Zoals de cantate het met troostrijke, nieuwtestamentisch gekleurde woorden zegt: 

 

Mijn dagen van smart 

verkeert God ten slotte toch in vreugde; 

christenen op de doornige wegen 

ontvangen hemelse kracht en zegen. 
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Als God mijn getrouwe schutse blijft, 

dan sla ik geen acht op tegenstand van mensen. 

Christus die ons ter zijde staat, 

helpt mij dagelijks om zegevierend te strijden. 

 

Amen. 


