
Sing met dankbare harte 

Kolossense 3:12-17 

 
 

Met hierdie voorgeskrewe teks vier ons Kantate-Sondag, vier ons die wonder van 
kerkmusiek. Want sonder musiek kan ons die Here nie eintlik reg aanbid nie. Die 
klanke van musiek, die ritme en melodie, die woorde en gevoel gee uitdrukking aan 
ons diepste verlange na God, ons verwondering oor God, ons dankbaarheid en ons 
aanbidding. Dit wat ons in ons harte glo, sing ons met ons monde. Daar waar ons 
woorde kortskiet, daar help musiek ons uitdrukking gee aan die lof en dank in ons 
harte en die belydenis op ons lippe.  

Daarom skryf Paulus vir die gemeente van Kolossense: “Laat die woord van Christus 
in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar, in alle wysheid, deur met 
dankbare harte psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God te sing,” 
Musiek, geestelike liedere, dis die één groot kenmerk wat die lewe van verloste 
kenmerk.  

In hierdie teksvers sê Paulus 4 dinge oor sang en musiek in die gemeente:  

1. Die eerste groot kenmerk van verloste mense is: hulle sing ‘n nuwe lied, ‘n lied oor 
God Drie-enig se grootheid en goedheid, ‘n lied waarin ons God se aangesig soek, ons 
harte vir God oopmaak. Ons nuwe lied gaan nou oor God, en die werke van God in ons 
lewe en oor niks en niemand anders nie. Dis ‘n lied vir God. 

Dit kan ‘n verskeidenheid van liedere wees. Paulus praat hier van Psalms, waarmee hy 
letterlik die Psalmboek bedoel. Hy sê ook ons moet Gesange sing. Meer kere in die 
Nuwe Testament hoor ons van gesange, byvoorbeeld waar Paulus en Silas om 
middernag die tronkdeure oopgesing het. En dan praat Paulus  van geestelike liedere 
– waarskynlik algemene liedere met ‘n geestelike strekking bedoel. Mens kan nie skerp 



tussen die soorte liedere onderskei nie. Liedere is ook met ‘n verskeidenheid 
musiekinstrumente begelei – in Psalm 150 word ‘n hele lys genoem, soos 
snaarinstrumente en fluite, simbale, harp en lier.  In ons kerklike tradisie kies ons vir 
stemmige orrelmusiek, sing ons graag liedere uit die ryke Duitse liedereskat. Hierdie 
skatkis vol liedere oor God en ons geloof , dit vier ons vandag as geskenk uit God se 
hand.   

Maar, al is daar ‘n verskeidenheid liedere en musiek, gaan dit daaroor dat ons dit vir 
God sing, oor God sing, ons aanbid God daarmee – dis die eintlike punt. Die Bybel sê 
dat ons hele lewe, alles wat ons dink of doen, ons woorde en dade, soos ‘n nuwe lied 
vir God moet wees. ‘n Lied wat al hoe wyer uitkring, ‘n lied waarmee ons ander nooi 
om saam te sing tot eer van God.  

Johann Sebastiaan Bach het onderaan al die baie musiekstukke  wat hy komponeer 
het geskryf: Soli Deo Gloria – aan God al die eer. Só moet ons sing, só moet ons leef.  

2. Die tweede kenmerk van die Christen se nuwe lied, is dat dit gevul is met die 
Woord. Dit kom op uit die volle rykdom van die Here se Woord wat in ons woon. Ons 
liedere staan nie los van of teenoor die Woord nie – dit word gevoed met die goeie 
nuus, die evangelie oor Christus Jesus. Daarom moet ons ook ons kerkliedere toets 
daaraan of dit die suiwere Woord is wat ons sing. Daar is ‘n ou spreekwoord wat sê: 
soos wat ons sing, so glo ons. Wat ons sing, die woorde en die inhoud daarvan, is dit 
wat deel van ons geword, waarvan ons oortuig is. Daarom kan ons liedere niks anders 
as die Woord self wees nie.  

Ek het baie dikwels kerke in Afrika besoek en besef: in Afrika sing mense die evangelie 
in hulle harte in, hulle dra deur sang die evangelie uit, van dorpie tot dorpie tot diep 
die bosse in. Hulle liedere is die evangelie, meestal die enigste Bybel wat hulle het. 
Daarom is dit so belangrik dat die inhoud van ons liedere waar sal wees, die suiwere 
Woord sal wees.   

3. Die derde karaktertrek van die verloste Christen se liedere is dat dit opkom uit 
dankbare harte – dankbaar oor die kruis en opstanding, dankbaar oor die nuwe 
lewe wat Christus ons skenk, dankbaar oor God se groot genade, sy grootheid en 
goedheid. Ons liedere is dus altyd ‘n respons op wat God doen, dis die aanvaarding van 
God se uitnodiging om nader te kom, by Hom te kom skuil. En ons doen dit dankbaar, 
wetende dat ons dit nie verdien nie. Ook die lied wat ons met ons hele lewe sing, is ‘n 
lied van dankbaarheid. Want as ons leer om dankbaar te sing, dan versterk dit ons 
geloof, dan gee dit ons hoop. Dankbaarheid is die erkentenis dat God groot en goed is, 
dat ons altyd op Hom kan vertrou. ‘n Dankbare lied is soos ‘n dankoffer aan die Here. 
‘n Dankbare lied  is iets anders as ‘n lied vol haat, of as ‘n lied vol vrees, of ‘n lied wat 
ander bangmaak of seermaak – ‘n dankbare lied soek vrede, nooi uit, dit skep 
skoonheid en vreugde, dit verheerlik die Here. Daar is die aangrypende verhaal van 
vyandige soldate wat in die Eerste Wêreldoorlog teenoor mekaar stellings ingeneem 
het, ingegrawe in hulle loopgrawe, koud en honger, vol vrees en haat vir die ander 
soldate wat hul vyand was. Dit was ou Kersaand. Toe het iemand in die een groep 
skielik teen die nag in Kersliedere begin sing. Sy makkers het een na die ander saam 
begin sing. En later  het die vyand, vanuit hulle loopgrawe ook begin saamsing. Dié 
nag daar, al was dit dan net tydelik, het ‘n stuk vrede neergedaal. Dankliedere en 
lofliedere kan mure afbreek en mense aan hul medemenslikheid herinner.     

4. Paulus skryf van ‘n vierde eienskap van liedere. Daarmee vermaan en bemoedig 
ons mekaar, troos ons mekaar. Daarmee herinner ons mekaar aan die wysheid 
van die evangeliewoord. Daarom sing ons liedere by ‘n begrafnis, of by nagmaal of 



doop, herinner ons mekaar aan God se goedheid. Ons het in die Ou Testament-lesing 
vanmore gehoor van Dawid wat met sy liedere die boosheid in Saul laat bedaar het. 
Met liedere bedien ons mekaar, gee ons aan mekaar die nuwe lewe deur, getuig ons 
teenoor mekaar van die evangelie. Dis wat die Kamerkoor vanoggend aan ons 
gemeente kom doen het.  

Kantate Sondag, ‘n viering van die gawe van musiek en sang aan die kerk. Kom ons 
ontvang opnuut hierdie gawe uit God se hand. En kom ons gebruik dit  

- Om tot God se eer te sing  
- Om die Woord mee uit te dra  
- Om ons dankbaarheid mee te betuig  
- En om mekaar mee te bedien.     


