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Woord vooraf

Geboren om te zingen...
Het gebeurde tijdens een workshop over 
poëzie.  Een van de aanwezige dichters las 
een gedicht voor waarin het beeld van een 
korenveld overheerste. Toen er gelegenheid 
was om vragen te stellen vroeg ik: ‘Kunt u 
mij vertellen waar u dit gedicht gemaakt 
heeft?’ Zij keek mij enigszins gekwetst aan 
en antwoordde toen: ‘Maar mevróuw, ge-
dichten worden niet gemáákt... gedichten 
worden gebóren!’ Op het laatste woord 
legde zij zoveel nadruk, dat ik de nagalm 
nog hoor.
Het leek mij toen een overtrokken manier 
om met poëzie om te gaan. Gaandeweg ben 
ik deze dichteres echter beter gaan begrij-
pen. Dichten en componeren bleken aller-
eerst te vragen om een ontspannen open-
heid, waarin niets van tevoren vast ligt. Ja, 
waarin de kiem vaak verborgen rijpt. Die 
kiem opent zich tot regels, melodieën... en 
langzamerhand groeit een gedicht, een lied.
De arbeid die volgt - het zoeken naar pas-
sende woorden, rijmschema’s, het bijstellen 
van melodie en tekst - blijft mensenwerk. 
Daarmee blijft de dichter verantwoordelijk 
voor wat op papier is gekomen. Dat geldt 
dus ook voor mij, die gelooft in de geboorte 
van deze liederen.

Honderd nieuwe geloofsliederen...
Waarom zou je nieuwe liederen schrijven, 
als er al zo veel bundels zijn?
De titel van deze liedbundel zegt simpelweg, 
dat deze liederen geboren zijn en dat ik hun 
draagmoeder mocht zijn. Ze kwamen en ik 
ontving hen graag als muzikale geschenken 
op mijn levensweg. Hun eerste oorsprong 
vonden zij, zo geloof ik het, in inspiratie van 
boven. Een vonk, een associatie, meestal 
een eerste regel die zich zomaar liet zin-
gen... En nu zijn zij  - eenmaal geboren - geen 
doel op zich meer. Hun natuurlijke bestem-
ming is om gezongen te worden. 
Ook wil de titel iets zeggen over ons men-
sen. Wij lijken in onze maatschappij geboren 
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te zijn om vooral te werken en te presteren, maar zijn wij niet veeleer 
geboren om vrij en creatief te zijn, om te zingen ook? Deze liederen 
willen daar een middel bij zijn. Het is dus geen toeval, dat de eerste 
vijf liederen louter het zingen bezingen…
Voor zestig liederen heb ik zelf de melodie gevonden. Voor de overige 
ontdekte ik melodieën in het Liedboek voor de Kerken, in andere Eu-
ropese liedbundels of in de rijke schat aan ‘traditionals’. 

Inspiratie
De meeste inspiratie deed ik op toen ik in de zomer van 2010 in de ka-
thedraalwinkel van Exeter de liedbundel Anglical Hymns aantrof met 
850 oude en nieuwe Engelse hymns. Blij verrast was ik dat ik eindelijk 
zo’n verzamelbundel met anglicaanse liederen had gevonden. Hier in 
het zuiden van Engeland eindigde een zoektocht van jaren… Na aan-
koop legde ik het dikke, blauwe boek als een opgedolven schat op een 
tafel in de kloostertuin naast de kathedraal. De Engelse thee smaakte 
daar goed in de warmte van de zomerzon. Even later keek ik nog eens 
omhoog naar de middeleeuwse toren van lichte baksteen achter ons. 
Was het toeval dat juist op dat moment een witte vogel met gespreide 
vogels loodrecht naar beneden daalde tot boven mijn hoofd? Ik wist 
in ieder geval diep van binnen dat ik de voltooiing van deze liedbun-
del zou kunnen  vinden in dit muziekboek. Thuis, achter de piano, 
bleken de melodielijnen even natuurlijk  te golven als het heuvelland 
van Devon. Op deze muziek pasten haast als vanzelf nieuwe teksten. 
Zo ontstonden de honderd nieuwe geloofsliederen die nu voor u lig-
gen. Ik ordende deze op dezelfde manier als in mijn eerste liedbundel  
Dichter bij Gods muziek. Eerst de liederen die bij de titel aansluiten. Ver-
volgens liederen bij de psalmen en bijbelliederen, dan de liederen voor 
de liturgie,  kinderliederen, liederen voor de kerkelijke feesten,  mor-
gen- en avondliederen en ten slotte nog algemene geloofsliederen.

Dank en hoop
Dank ben ik allereerst verschuldigd aan Lilly Scheffer, die zoveel tijd 
heeft besteed aan het maken van passende illustraties.  Ondenkbaar 
zou deze uitgave ook zijn zonder de zorgvuldige vormgeving door mijn 
broer Theo. Zeker ook wil ik Mirjam Boers bedanken voor haar advie-
zen ten aanzien van de muzieknotatie. Niet in de laatste plaats dank 
ik mijn man Frans voor zijn geduld en aanmoediging bij het geboorte-
proces van deze liederen!

Mijn hoop en gebed is het, dat deze liederen een bijdrage zullen ge-
ven aan het uitzingen en inzingen van het geloof in nieuwe, eigen-
tijdse woorden.
 
     
Elly Linger, mei 2011
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Woorden 
nieuw 

geboren

1 Woor den nieuw ge bo ren om U toe te zin gen

in ons lied U te be min nen,

klan ken als ge roe pen op een nieu we wij ze

aan ge raakt om U te prij zen

zijn voor U toen en nu

dra gers van ge be den,

vind plaats van uw vre de.

1

J. Neander

ZINGEN
VAN HET

LIED

melodie: LvdK 323
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3  Hoor ons, nu wij zingen 
breng ons weer te binnen 
dat ons lied nieuw mag beginnen 
kwetsbaar voor uw liefde 
open voor uw waarheid 
vol van samenhang, uw klaarheid! 
Leg uw licht 
als gedicht 
op al onze klanken 
bij ons biddend danken!

1     WOORDEN NIEUW GEBOREN vervolg

1 Woor den nieuw ge bo ren om U toe te zin gen

in ons lied U te be min nen,

klan ken als ge roe pen op een nieu we wij ze

aan ge raakt om U te prij zen

zijn voor U toen en nu

dra gers van ge be den,

vind plaats van uw vre de.

   2   Heer,      als        wij          U      lo   -   ven     draag ons lied naar  bo  -  ven

    sterk    ons      in   -  ner  -  lijk         ge       -        lo         -         ven !

    Vul    ons  met   uw     ga   -  ven          wil   ons      zin-gend    la   -   ven

  met    uw   woor - den      al     -     le               da          -         gen !

   Stem         ons           af                              op           uw          hart

 dicht            in              uw              na       -       bij          -        heid

      a       -       de      -    mend          uw              vrij         -        heid.

ZINGEN 
VAN HET 
LIED
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2  Lied uit Gods zomer,
jij verwaait alle kou
zingt weg de winter
en ver klinkt de rouw;
hoog stemt de vreugde
als jij ons verbindt.
Kom, blijf ons verheugen
nu jij nieuw in ons zingt.

1 Lied uit Gods zo mer, jouw licht draagt ons voort;

groen bloei en woor den op hoog te ge hoord;

weids zingt de grond toon als zaad voor de

oogst, waar klan ken als hal men

zijn in Gods hand ver hoogd.

Ierse traditi onal

2
Lied uit 

Gods 
zomer

ZINGEN
VAN HET

LIED
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3
Zingen 
pro Deo

1 Zin gen pro De o met vreug de

heel Gods kerk ver heugt zich in zijn hei lig huis!

Zin gen voor God en zijn lief de

in ons lied zijn wij bij Hem thuis!

ZINGEN
VAN HET
LIED

H. Poppe

2  Leven pro Deo in vrijheid
in de goede ruimte van zijn Koninkrijk.
Leven voor God en in de vrijheid
waar zijn overvloed maakt ons rijk.

3  Werken pro Deo met liefde;
met zijn goede gaven kroont Hij ieder mens.
Werken voor God en met liefde
want gezegend is ons talent!

4  Loven pro Deo met blijdschap
hier en overal, op ieder conti nent.
Loven en leven in blijdschap;
voor geluk is Gods wereld bestemd!
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4
Wij zingen 

noten op 
Gods zang

1 Wij zin gen no ten op Gods zang

een lied ons lie ve le ven lang

de toon is door God zelf ge zet

de me lo die al in ge bed

in het ge zang de eeu wen door

van en ge len, Gods he mels koor.

E. Linger

2  Gods lied gaat dragend door de ti jd
het klinkt vanuit de eeuwigheid
en brengt de stem tot samenklank
een koor van lof, gebed en dank.
Zo zingt de hemel ons vooruit
in een nieuw lied dat niemand stuit.

ZINGEN
VAN HET

LIED
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5
Samen 
zingen van 
verlangen

ZINGEN
VAN HET
LIED 1 Sa men zin gen van ver lan gen

dat door Je zus is ge wekt

naar een le ven in zijn licht glans

naar zijn Geest die ons be dekt

met de vre de uit de he mel

en het le ven de Woord

met de vruch ten van zijn ze gen

ja, de lief de van God!

E. Linger
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ZINGEN 
VAN HET 

LIED

2  Samen zingen van bevrijding 
die door Jezus is gebracht 
van verzoening en genezing 
van het einde aan de nacht 
van vernieuwing, onderwijzing 
van vergeving van schuld 
van zijn toekomst, die zal komen 
en met kracht wordt onthuld.

Samen zingen van verlangen


