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Tekst: 
 

Henry Francis Lyte (Ednam, 1 juni 1793 – Nice, 20 november 1847) was een Schots, anglicaans 
priester, theoloog en kerklieddichter.  

Als zoon van marineofficier Thomas Lyte en zijn vrouw Anna 
Maria kwam Henry Lyte in Schotland op de wereld. Op grond 
van het beroep van zijn vader moest het gezin vaak verhuizen. 
De laatste keer was in 1804 naar Ballyshannon in Ierland. In de 
oorlog tegen Napoleon stierf zijn vader. Kort daarna stierf ook 
Anna Maria. Henry Lyte en zijn broers en zussen werden wezen. 
De dominee Robert Burrows zorgde voor hen. Hij stuurde Henry 
Lyte en zijn oudere broer Tom naar de Portara Royal School in 
Enniskillen. 
In 1809 verhuisde Henry Lyte naar Dublin en studeerde 
geneeskunde aan de Universiteit van Dublin. Na het winnen van 
verschillende prijzen voor poëzie en literatuur speelde het 
geloof voor hem een steeds grotere rol. Daarom nam hij de 
beslissing om de studie theologie aan te vatten. 

 

In 1814 werd Henry Lyte diaken en het daaropvolgende jaar priester. In hetzelfde jaar (1815) 
verhuisde hij naar Taghmon en nam daar een baan als vicaris aan. In het voorjaar van 1816 kwam 
Henry Lyte niet terug van zijn jaarlijkse reis naar Ierland om gezondheidsredenen. Hij kwam 
echter in het zuiden van Engeland, waar hij voor de Anglicaanse Kerk zorgde. In 1817 wordt hij in 
Morazion dominee. Daar ontmoette hij Anne Maxwell, met wie hij twee jaar later trouwde. 
Samen trokken ze eerst naar Lymington en later naar South Dittisham. Hun dochter stierf al door 
een wiegendood, waarop ze naar Londen verhuisden. 
 

In 1823 verhuisden ze voor het laatst naar Brixham, een vissersdorp, waar ze woonden tot zijn 
dood. Daar schreef hij voor de inwoners veel kerkliederen, waarvan vele tegenwoordig nog in 
Engelse liedbundels staan. De winter bracht hij door in Tirol, Zwitserland, Italië of Zuid-Frankrijk 
om zich te ontspannen. In 1847 werd bekend dat Henry Lyte aan tuberculose leed en hield hij op 
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4 september 1847 een afscheidspreek. 's Middags hield hij een strandwandeling en schreef hij 
zijn bekendste kerklied Abide with Me (Blijf mij nabij). 
 

Vervolgens verhuisde hij naar Italië voor een kuur. Tijdens de reis naar Italië begaven zijn longen 
het in een Frans hotel. Twee dagen daarna stierf Henry Lyte. Op 22 november 1847 werd Henry 
Francis Lyte op het kerkhof van Nice begraven. 
 
 

Componist: 
 

William Henry Monk (16 maart 1823 - 1 maart 1889 [1]) was een Engelse organist, kerkmuzikant 
en muziekredacteur die populaire hymne-melodieën componeerde, waaronder een van de 
beroemdste, 'Eventide', gebruikt voor de hymne 'Abide with Me’ (Blij mij nabij). Hij schreef ook 
muziek voor kerkdiensten en volksliederen. 

William Henry Monk werd op 16 maart 1823 in Londen 
geboren. 
Op 18-jarige leeftijd was Monk organist in de St Peter's 
Church, Eaton Square (centraal Londen). Na twee jaar 
verhuisde hij naar nog twee organistenposten in Londen (St. 
George's Church, Albemarle Street en St. Paul's Church, 
Portman Square). Hij bracht er in beiden elk twee jaar door.  
In 1847 werd Monk koordirigent aan King's College London. 
Daar ontwikkelde hij de  interesse om gregoriaans in 
Anglicaanse diensten op te nemen, een idee dat werd 
voorgesteld door William Dyce, een professor van King's 
College met wie Monk veel contact had. In 1849 werd Monk 
ook organist aan King's College. 
In 1852 werd hij organist en koordirigent in de St. Matthias 
'Church, Stoke Newington, waar hij veel wijzigingen 
invoerde: het gregoriaans werd gebruikt bij het zingen van 
psalmen en de uitgevoerde muziek paste beter bij de 

kerkkalender. Inmiddels was Monk ook hymnen aan het arrangeren en schreef hij ook zijn eigen 
hymne-melodieën. In 1857 werden zijn talenten als componist, arrangeur en redacteur erkend 
toen hij benoemd werd tot muzikaal redacteur van Hymns Ancient and Modern, een boek dat 
voor het eerst werd gepubliceerd in 1861 en dat 273 hymnen bevat. Nadat er supplementen 
waren toegevoegd (tweede editie - 1875; latere toevoegingen of supplementen - 1889, 1904 en 
1916) werd het een van de best verkochte hymneboeken ooit gemaakt. Het was voor deze 
publicatie dat Monk zijn beroemde "Eventide" -melodie leverde, die meestal wordt gebruikt voor 
de hymne "Abide with Me", evenals verschillende andere, waaronder "Gethsemane", 
"Ascension" en "St. Denys". 
 

In 1874 werd Monk benoemd tot hoogleraar vocale studies aan King's College; vervolgens 
aanvaardde hij soortgelijke posten op twee andere prestigieuze muziekscholen in Londen: de 
eerste aan de National Training School for Music in 1876, en de tweede aan Bedford College in 
1878. Monk bleef in zijn latere jaren actief in compositie en schreef niet alleen liedjes, maar ook 
ook anthems en andere werken. In 1882 kende Durham University hem een ere Mus. Doc. [1] 
 

Hij stierf op 1 maart 1889 en werd begraven op Highgate Cemetery. 

  



Vertaler 
 

Wilhelmus (Willem) Barnard (Rotterdam, 15 augustus 1920 - Utrecht, 21 november 2010) was 
Nederlands theoloog, dichter en essayist. Als dichter is hij het best bekend onder zijn 
pseudoniem Guillaume van der Graft. 
 

Willem Barnard studeerde Nederlandse 
letteren en theologie te Leiden en Utrecht 
en was daarna Nederlands Hervormd 
predikant te Hardenberg (Ov.), Nijmegen, 
Amsterdam, Rozendaal (Gld.) en Velp. Zijn 
literaire persoonlijkheid kwam tot 
ontwikkeling tijdens WO II toen de 
groepsvorming die de periode tussen de 
wereldoorlogen beheerste, geen rol meer 
speelde. Ook na 1945 stond hij aanvankelijk 
buiten de groep die in het tijdschrift 
Ontmoeting de traditie van het 

vooroorlogse Opwaartsche Wegen enigszins gewijzigd voortzette, al heeft hij er wel aan 
meegewerkt. 
 

Hij was echter de centrale figuur van de dichterlijke vriendenkring die ontstond rond de nieuwe 
Psalmberijming van de protestantse kerken. Deze kring, waartoe o.a. ook Ad den Besten, Muus 
Jacobse, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit behoorden en die zich heeft gemanifesteerd in 
de gemeenschappelijke bundel Het landvolk (1958), zette de lijn van Martinus Nijhoff - de auteur 
van Awater, Het uur U en Het heilig hout - op een eigen wijze voort. Barnards poëzie vertoont 
ook een zekere verwantschap met die van de, later opgetreden, `Vijftigers'. Hij staat min of meer 
tussen Nijhoff en de `experimentelen' in. Hoe persoonlijk zijn experiment met de woorden van 
de taal en het woord van de kerk, als dichter en als liturg, ook moge zijn, individualistisch is het 
zeker niet. Het functioneert in gemeenschap en gemeente. 
 

Ook als essayist is Barnard een geïnspireerd en virtuoos bedienaar van het Woord en van de 
woorden. Zijn prozawerken Tussen twee stoelen (1960), Lieve gemeente (1962) en Binnen de Tijd 
(1965) tonen hem in zijn ontraditionele, 20ste-eeuwse tweeëenheid van theoloog en dichter. 
Belangrijk was ook zijn aandeel in de totstandkoming van het Liedboek voor de Kerken (1973). 
Zijn verdiensten als theoloog werden in 1966 bekroond met een Utrechts eredoctoraat; als 
dichter verwierf hij in 1974 de Van der Hoogtprijs. 
 

 

 


