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Voorwoord
Onze moeder schreef de eerste versjes voor ons, haar drie zonen. Om de kern van de Bijbelverhalen, 
waarmee zij ons vertrouwd maakte, nog eens samen te vatten. ‘Abraham, Abraham, verlaat je land, 
verlaat je stam. Abraham je moet gaan wonen in het land dat ik zal tonen,’ dat zijn woorden uit 
onze jongste jaren. 

Er was grote behoefte aan nieuwe Bijbelliederen voor de jeugd. Via onze vader Anton B. Lam, die 
godsdienst doceerde op een pedagogische academie, kwamen haar teksten terecht bij zijn collega 
Wim ter Burg, muziekdocent en componist. 

De vonk sloeg over. Moeder ging door met het maken van versjes van Bijbelverhalen en Wim ter 
Burg componeerde er aansprekende en lichtvoetige melodieën bij. Zo ontstond in 1966 de eerste 
bundel Alles wordt nieuw. 

De liedjes sloegen onmiddellijk aan. In de jaren daarna volgden er nog drie bundels en Alles wordt 
nieuw verwierf een vaste plaats in school, kerk en gezin. De vertellende verzen van moeder blijven 
dichtbij de Bijbelteksten en bevatten geen evangeliserende boodschap. Of zoals Willem Barnard 
schreef: ‘zo verrassend eenvoudig en goed van taal, toon en theologie’.

Kennelijk spreken de liederen ook nieuwe generaties aan. In het nieuwe Liedboek zijn maar liefst 21 
liederen opgenomen van Hanna Lam en ook is de verzamelbundel Alles wordt nieuw nog verkrijgbaar.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Alles wordt nieuw zijn uit de vier bundels enkele lied-
teksten in deze nieuwe uitgave opgenomen, volgens de Bijbelse chronologie. Kijk eens om je heen is 
een prachtig geïllustreerd boek en het bewijs dat de Bijbelverzen van Hanna Lam ook tegenwoordig 
nog van waarde zijn.

Moeder overleed in 1988 en schreef in het zicht van het naderende einde De mensen van voorbij. 
Met deze troostrijke tekst – die veelvuldig wordt gebruikt rond het afscheid van dierbaren – wordt 
deze nieuwe bundel afgesloten.

Kijk eens om je heen is voor ons vooral een hartverwarmende hommage aan moeder, die ooit begon 
met het schrijven van versjes voor ons om de verhalen uit de Bijbel te vertellen. 

Paul, Jan en Peter

Zonen van Hanna Lam
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Het lied van het begin

In het begin lag de aarde verloren,

in het begin in de duisternis;

God sprak zijn woord en het licht werd geboren,

’t licht dat vandaag onze dag nog is.

In het begin zijn de wolken en luchten,

in het begin is de hemel ontstaan.

God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:

zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

In het begin is de aarde gekomen,

in het begin uit de diepte der zee.

In het begin kwam het gras en de bomen,

bloeiden de bloemen en graasde het vee.

In het begin zijn de sterren gaan branden,

in het begin kwam de zon en de maan.

Boven het land en de zee en de stranden,

wijzen zij wegen en tijden aan.

In het begin kwamen vogels gevlogen,

in het begin werd hun lied al gehoord.

Vissen in ’t water, wat leeft op het droge:

God schiep de dieren, elk naar hun soort.

In het begin riep God mensen tot leven,

in het begin was het woord in hun mond.

Wat was het goed om op aarde te wonen,

wat was God blij dat de wereld bestond.

Genesis 1-2
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