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“God respects me when I work; but God loves me when I sing.” (Tagore)

Lieve mede-zanger,

Deze keer geen gedicht of lang citaat. Dit zinnetje vat alles samen dat ik in 
mijn zomer-nieuwsbrief zou willen meegeven. Tagore (1861-1941) was een 
beroemd Indiaas dichter, denker, mysticus, componist, schrijver van 
duizenden liederen. Een mens met een groot verlangen om ‘op te gaan in 
God’. 

Wat dat is, associeer ik met het woordje ‘enthousiasme’, dat letterlijk betekent 
‘in God zijn’. In God willen opgaan is dus zoiets als enthousiast zijn, 
begeesterd, helemaal voor iets willen gaan, vanuit je hart! Uit dat woordje 
‘God’ blijkt dat het niet om kleinigheden gaat. ‘In God opgaan’ betekent dat je 
helemaal samenvalt met wie je in wezen bent, met wat je te bieden hebt, je 
creativiteit, je ziel. Hoe heerlijk is het niet om iemand enthousiast te horen 
vertellen over zijn of haar geliefde, werk, hobby, of plannen. Je wordt daar 
zelf blij van, het is aanstekelijk.

Nu dat citaat. Ik herken het helemaal. “Ik werk niet, ik speel,” zei mijn vriend, 
muzikant Hans Vermeulen, vaak. Niet dat er iets mis is met werken. Werken 
is goed, het is belangrijk en nodig, iedereen heeft in één of andere vorm werk 
te verrichten. Sommige mensen doen werk dat voor hen als ‘spel’ voelt, of 



ervaren ruimte om spelenderwijs te werken. Ze kunnen er zichzelf inbrengen. 
Dan wordt het liefdewerk. Dat maakt henzelf en anderen enthousiast. Maar 
als er alleen ruimte is voor hard werken, niet voor spelen, voor zingen, voor 
niksen, voor ‘leeg worden’ (vacare), dan droogt een ziel op. Vakantie kan zo’n 
ruimte zijn. Mantrazingen ook: een tijd om op te laden, je ziel weer te voeden. 

‘God loves me when I sing’....het valt niet uit te leggen maar tóch weet ik dat 
het waar is. Ik weet ook, dat als we samen zingen dat we dan verbonden zijn 
met iets dat ons individueel overstijgt. En dat ‘iets’ heeft alles met liefde te 
maken.
_____________________________________________________________

Met Hart en Ziel zingen op 13 juli

Er is nog één keer Met Hart en Ziel zingen 
dit seizoen, op vrijdagavond de 13-de in 
het Koorhuys te Eemnes. Daar geef ik 
graag een verrassend tintje aan, om de 
zomer in te leiden en gewoon, om jullie te 
bedanken. Breng, als je wilt, iets mee om 
comfortabel te zitten of te liggen en geniet 
van een mantrazang-avond met wat 
extra’s. Heel fijn als je erbij bent!

Entree: €10,00
Aanmelden is nodig! Via 
info@liedvanjouwleven.nl.

____________________________________________________________

We openen het nieuwe seizoen weer op vrijdagavond 7 september in het 
Koorhuys en zondagochtend 23 september in de Instee.

Of je nu op vakantie gaat of niet, vrije of werkdagen tegemoet gaat, ik wens je 
dat opladen en je ziel voeden van harte toe. Niet alleen nu, trouwens, maar 
het hele jaar door.

Ik hoop je ergens zingend te ontmoeten!
Warme groet,     

Suzanne         
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