
Proloog
Al ruim vij�ig jaar schrijf ik teksten voor liturgie: gebeden, overwegingen
en vooral liedteksten. Een uit de hand gelopen hobby, maar ook een soort
roeping. De laatste jaren groeide de behoe�e om niet alleen teksten te
schrijven, maar ook te reflecteren op wat ik deed. Wat hee� me bezield?
Hoe heb ik het aangepakt? Wat wilde ik bereiken? Vragen die me soms
ook gesteld werden door mensen die mijn liederen zongen.
Die vragen werden aangescherpt toen ik tussen 2013 en 2015 mocht mee-
werken aan de zangbundel Zangen van zoeken en zien. Een verzameling
van 750 liederen voor ‘vernieuwende kerkgemeenschappen’ zoals basis-
gemeenten, ecclesia’s, vrijplaatsen. Binnen, buiten en aan de rand van de
kerken. In de projectgroep spraken we intensief over de liederen die in de
bundel zouden komen. Welke inhouden, welke vormen , welke taal von-
den we vernieuwend? Een eensluidend antwoord vonden we niet, maar
de bundel kwam er en hij wordt her en der in Nederland met veel instem-
ming ontvangen en gebruikt.
Dat was de eerste aanzet tot dit boek. Een aantal beschouwingen, aange-
vuld met enkele liedteksten. Geschreven vanuit een spiritualiteit die
steeds minder gelovig en kerkelijk is geworden, maar wel bedoeld voor li-
turgische bijeenkomsten. Vroeger in de katholieke kerk, de laatste vij�ien
jaar vooral in oecumenische en protestantse gemeenschappen en ‘vrij-
plaatsen’.
Het boek is geen systema.sche studie geworden. De beschouwingen zijn
niet afgerond en ik behandel niet alle vragen en onderwerpen die de
moeite waard kunnen zijn. Ik heb er fragmenten in verwerkt uit overwe-
gingen die ik heb gehouden .jdens vieringen in verschillende gemeen-
schappen. Ze worden aangevuld met een aantal liedteksten, deels
nieuwe, die erop aansluiten.
Het geheel heb ik als volgt ingedeeld:
– De liturgie waarin we zingen - over de context van mijn liederen: mijn

kijk op liturgie en de rol van het zingen daarin.
– Het leven waarover we zingen - over de inhoud van de liederen: van

God tot de liefde.
– De taal waarin we zingen - over de vorm van de liederen: woorden, zin-

nen, retorische figuren en muziek.
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Aan het slot veroorloof ik me nog een codamet een korte beschrijving
van vij�ig jaar werken aan liturgie en een bescheiden eerbetoon aan de-
genen die me erbij hebben geïnspireerd.
Voor wie schreef ik dit boek? Als lezers heb ik voor ogen: mensen die, net
als ik, langzamerhand afstand hebben genomen van tradi.es van kerk en
geloof, maar toch geïnspireerd worden door liturgie. Mensen die zich ver-
want voelen met de ‘vrijplaatsen’ waarin nieuwe vormen van liturgie ont-
staan: basisgemeenten, ecclesia’s. Met name de koorzangers en de musici
die daarbij betrokken zijn. En verder iedereen die interesse hee� in het
vieren van liturgie met aarzelende gelovigen ‘aan de rand van de kerk’.
Het boek is niet bedoeld als wetenschappelijke studie, niet als leerboek
voor zangers, liturgen of kerkmusici. Ook niet als stellingname in een
debat over geloof en liturgie. Het is allereerst een persoonlijke reflec.e op
mijn ac.viteiten als tekstschrijver en op de resultaten daarvan. Uiteraard
heb ik het geschreven in de hoop dat lezers er iets in zullen herkennen
van hun eigen beleving en dat ze iets meer begrijpen van moderne, vrij-
zinnig-oecumenische kerkliederen. En uiteindelijk natuurlijk met de be-
doeling dat ze die met meer plezier en overtuiging gaan zingen.

Veruit de meeste voorbeelden in dit boek komen uit mijn eigen liederen,
maar ik citeer ook werk van anderen, vaak als aanvulling of contrast. Als
er geen auteur genoemd wordt, zijn de aangehaalde teksten van mijn
hand. Niet al.jd zijn die compleet weergegeven. Ze zijn allemaal te vinden
via mijn auteurspagina op de Kerkliedwiki,
www.kerkliedwiki.nl/Michaël_Steehouder. Meestal zijn ze voorzien van
een toelich.ng en een geluidsopname. Om ze makkelijk vindbaar te
maken in de wiki heb ik ze in dit boek steeds aangeduid met de begin-
woorden en niet al.jd met de .tel.
Als ik teksten van andere auteurs citeer, komen die bijna al.jd uit de bun-
del Zangen van zoeken en zien (ZZZ). Ik vermeld dan het nummer van het
lied in die bundel. Ook die liederen hebben allemaal hun pagina op de
Kerkliedwiki, maar de informa.e is vaak minder uitvoerig . Teksten en ge-
luidsopnames blijven daar om redenen van auteursrecht meestal achter-
wege of ze zijn beperkt tot fragmenten. Wie de teksten in hun geheel wil
lezen, neme de bundel ZZZ ter hand. Daarnaast levert een zoekac.e via
Google of Youtube vaak alsnog pagina’s op waar de tekst te lezen en/of de
muziek te horen is.
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