Groots zingen met een klein verstand – Column
Wat een stress moet het bruidspaar gehad hebben, toen die morgen bleek dat er “door
1000 misverstanden” geen organist bleek te zijn voor de trouwdienst, later die dag. Al
snel piepte mijn Iphone onophoudelijk, leek er een spervuur van berichten op mij
gericht te zijn. De kosteres had zich via via bij mij gemeld, en formuleerde in een paniek
waar “de Macedonische man” niets bij is. Het “kom over en help-gehalte” was nogal hoog
zeg maar. Hoewel het agenda-technisch (wat een ellendig woord zeg…) tamelijk
hopeloos uitkwam, besloot ik maar om “Ja” terug te roepen. Diezelfde dag dus nog naar
de kerk als vervangend organist.
Aan het einde van de dienst was er nog een bijzonder moment ingelast. De bruidegom
was werkzaam als onderwijzer op een school voor speciaal onderwijs. Zijn klas wilde
graag het bruidspaar toezingen. En dus pakte een collega van hem een gitaar. Vanwege
mijn achtergrond, of simpelweg muzikale smaak krijg ik altijd wat bezorgde gevoelens
bij het zien van een gitaar en een kinderklas. Ik had immers nog nooit een goede
samenzang gehoord in deze setting. Eerlijk gezegd mompel ik dan al snel dat ze voor dit
soort ideetjes een Hinderwetvergunning dienen aan te vragen. Met veel moeite en
liefdevol geduld had de juf in het “geheim” een psalm aangeleerd aan deze klas. Na wat
zachte akkoorden begonnen zij te zingen “De Heer zal u steeds gade slaan….al treft u het
felst verdriet..” Daar stonden ze, een enkele zong niet of maar half mee. Misschien was
het geheugen niet toereikend om de hele tekst uit het hoofd te zingen. Verderop stond
een meisje stralend te zingen, trots als zij was op háár meester. Deze samenzang maakte
enorme indruk op mij. De woorden van Psalm 8 schoten door mij heen “Uit de mond van
de kinderen hebt Gij sterkte gegrondvest…”
Deze kinderen zijn aan ons als samenleving geschonken, aan ons allemaal toevertrouwd.
Dat schept een flinke verantwoordelijkheid voor iedereen. En nee, daar horen dus geen
perverse discussies bij die gaan over geld. Kinderen met een klein verstand die
indrukwekkend zingen, misschien hebben zij in die dienst wel meer verteld dan ik als
organist. Juist deze ervaringen houden je dan klein, dicht bij de les.
Want: groots zingen met een klein verstand, het kan echt, hoe tegenstrijdig het ook
klinkt.
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