Kon. Wilhelminalaan 3-5
3818 HN
Amersfoort
liturgie@gkv.nl

Lied
van de maand september 2015:

Alles wat adem heeft, love de Heer
LB 150b

A

lles wat adem heeft …

‘Alles wat adem heeft, love de Heer’ – LB 150b
Het nieuwe school- en kerkseizoen is van start gegaan. Soms is het heerlijk om met frisse moed aan de slag te
gaan, uitgerust en vol energie. Soms is de overgang van zomer en vakantievrijheid naar een werk- en kerkseizoen
even diep zuchten, de dagen van vrijheid zijn voorbij en het seizoen van verplichtingen en vergaderingen gaat
weer beginnen.
Het verschilt van mens tot mens, van situatie tot situatie. De een haalt opgelucht adem, omdat het normale leven
weer begint. De ander is bij het zien van alles wat op de rol staat bij voorbaat al buiten adem. Maar wat het ook
is, zet het nieuwe school-, kerk- en werkseizoen in met ‘Alles wat adem heeft love de Heer’. Hoe het leven ook is,
hoe je er ook in staat, wij leven allemaal op de adem van Gods stem, de adem wordt je gegeven, je krijgt lucht.
Zet die adem dus ook maar in om Hem te loven. Leer dit lied op de eerste schooldag aan, begin de startzondag
ermee, zing het aan het begin van de eerste kerkenraadsvergadering, de eerste taakgroepbijeenkomst, de eerste
huiskring.
Het leuke van dit lied is, dat je het in afwisseling zingt. De voorzanger of een voorzanggroepje zingt de eerste
regel van het refrein, en samen stem je in: ‘Alles wat adem heeft love de Heer.’ De voorzanger zingt het couplet,
‘Loof God in zijn heilig domein, zijn groots firmament, loof hem om zijn daden van macht, zijn mateloze
grootheid’. Samen doe je vervolgens wat je hoorde en je stemt in: ‘Alles wat adem heeft love de Heer’. Zo bouw
je in onderlinge wisselwerking Gods lof op. De een neemt het initiatief, de ander reageert. Actie en rust wisselen
elkaar af, spanning en ontspanning, luisteren en instemmen. Gods levengevende adem wordt menselijke klank, je
krijgt wat je nodig hebt, je geeft het terug tot eer van zijn grote Naam.
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Bovenstaande tekst mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op
het liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
Deze versie van Psalm 150 is ook in het Geref. Kerkboek (2006) te vinden; zie gez. 26.
De begeleiding is in de begeleidingsbundel van het Liedboek te vinden. Psalmzettingen als deze zijn
onlosmakelijk met de eigen begeleiding verbonden; het is dus belangrijk om die ook te gebruiken!
In EREdienst van juli 2015 is een uitgebreide toelichting op dit lied te vinden. Zie voor meer
gegevens: http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst.
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