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uitgesproken
Een expert is iemand die op
één onderwerp alle mogelijke
fouten heeft gemaakt.
Niels Bohr

En d e w

Winnend lied
Loof de HEERE, mijn ziel!
Naar Psalm 103, op de wijs van
de Lofzang van Maria

a
inna r i

1. Mijn ziel, loof nu Gods Naam.
Laat hart en mond tesaâm
Gods grote goedheid prijzen.
Die al je schuld vergeeft
En eeuwig leven geeft.
Loof al Zijn gunstbewijzen.
2. Hij heeft je ziel bevrijd,
Toont Zijn barmhartigheid.
En kroont je met Zijn goedheid.
En Hij vernieuwt je jeugd.
Geeft onderdrukten vreugd.
Bewijst aan hen Zijn goedheid.
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3. Hij leidde Israël.
Gaf Mozes Zijn bevel.
En leerde hem Zijn paden.
Barmhartig is de HEER’.
Hem zij de lof en eer
Voor al Zijn grote daden.
4. Hij is zo vol geduld,
Heeft Zijn genaad’ onthuld.
Al was Zijn eer geschonden.
Niet eeuwig toornt de Heer.
Hij ziet genadig neer.
Vergeeft de grootste zonden.

Publiekslievelingen
Jongeren en het geestelijk lied

De Puntuitactie ”Maak een eigen geestelijk
lied” heeft drie publiekslievelingen opgeleverd: Antonet van Tilburg, met 147
stemmen, Hanneke van Westreenen,
met 139 stemmen en Alieke Keurhorst (133 stemmen). Goed gedaan,
meiden!

5. Zijn goedertierenheid
Is eindeloos verspreid
Voor allen die Hem vrezen.
Hij doet de schuld teniet,
Zodat Hij ’t nooit meer ziet.
Hoe groot zij ook mocht wezen.
>>puntuit.nl/lied voor de andere zes
coupletten.

tekst Jacomijn Hoekman
beeld RD

De 85 inzenders van een geestelijk lied
wachtten de afgelopen dagen vol spanning
de uitslag van de wedstrijd af. En de winnaar is... Anneke Haase uit Rijssen, schrijver
van lied nummer 64.
e Puntuitredactie feliciteert Anneke Haase van harte. De R ssense verdient met haar lied een iPod
Shuf e ter waarde van 50 euro.
„Een gaaf lied”, was het enthousiaste commentaar van neerlandicus Cor Bregman.
Muziekredacteur Jaco van der Kn ff sluit
zich daarb aan. „Het volgt heel Psalm 103.
Anneke heeft op een mooie manier ook
stukjes uit de Lofzang van Maria in het lied
verwerkt.”
De jury pr st Anneke verder omdat haar
r m goed loopt. „Het is goed bruikbaar voor
het samen zingen als groep, iets waar we
nadrukkelijk op gelet hebben.”
En zoals b elke inzending, heeft de jury
ook voor Anneke een paar kritiek- en aanmoedigingspunten. „Er zaten twee dt-fouten
in het lied”, zegt Bregman. „En de stoplap
”ja” in de laatste zin.” Van der Kn ff: „Ook
was er wat dubbelloop in onder meer vers 2,
waar tweemaal het woord ”goedheid” wordt
gebruikt aan het eind van de zin. Dirigent
Van D khuizen: „Het lied was vr lang.”
Veel van de in totaal 85 inzendingen vielen

D

af omdat de tekst en melodie geen eenheid
vormden of omdat de rijm slecht in elkaar
zat. Maar over het algemeen is de jury redelijk te spreken over de inzendingen.
Eervolle vermeldingen gaan ook naar Clarina den Haan uit Brakel (lied 77) en MarieLouise Weerheim uit Scherpenisse (lied 66).
Clarina schreef een kerstlied op een melodie
van J. S. Bach. „Een heerlijk lied”, aldus
Bregman. Het lied moest het echter af leggen
tegen dat van Anneke, omdat er sprake was
van relatief veel herhaling en het lied hier en
daar iets minder lekker liep op de melodie.
Marie-Louise Weerheim schreef een lied
op vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse
Catechismus. „Erg origineel”, aldus de jury.
„Met name de eerste drie coupletten zitten
goed in elkaar. Iets minder was de start van
het vierde couplet, waarin de tekstschrijver
de luisteraar aanspreekt met ”Mijn vriend”.
In de krant van woensdag volgt een interview met winnares Anneke Haasse.

>>puntuit.nl/lied voor een overzicht van alle inzendingen.

bijbelrooster
Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie
rond een bepaald onderwerp. Deze week is het thema
”Het getuigenis van de Geest”.
zondag

Hebreeën 3

De Geest spreekt nu

maandag

Titus 3

De Geest vernieuwt

dinsdag

1 Petrus 4:7-19

De Geest der heerlijkheid

woensdag

2 Petrus 1:12-21

De Geest inspireert

donderdag

Hebreeën 10:6-18

De Geest getuigt

vrijdag

Handelingen 3:1-10

Het werk van de Geest gaat door

zaterdag

Handelingen 5:1-11

De Geest ontmaskert

>>puntuit.nl/bijbelrooster voor uitleg van de teksten.

