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Lied
van de maand november 2015:

Hoor ons bidden, God, en luister
&

Dauw hemel, wolken regen heil
LB 367k & 368b

A

lles wat adem heeft …

‘Hoor ons bidden, God, en luister´ – LB 367k
‘Dauw hemel, wolken regen heil’ – LB 368b
De kerk is een huis van gebed. Op allerlei manieren wordt er gebeden, zingend, sprekend, woordeloos. Er wordt
schuld beleden en gedankt, er wordt geloofd en gevraagd. Alles in het vertrouwen dat de Drie-ene God een
luisterende God is.
Het ene gebed is het andere niet. Binnen de verschillende gebeden tijdens de kerkdienst neemt de voorbede een
belangrijke plaats in. Hier laat de kerkgemeenschap haar diaconale hart zien, de uitoefening van haar diaconale
taak begint bij dit gebed. De vorm die daar bij hoort, is die waarbij een samenhangend blokje van
gebedsonderwerpen steeds door de hele gemeente wordt afgerond met een door iedereen uitgesproken of
gezongen zinsnede. Het is een vorm die onder ons niet echt bekend is, maar toch is het een van de oudste
gebedsvormen ter wereld en tegelijkertijd een vorm die wereldwijd springlevend is.
Wat is de kracht ervan? Dat je als gemeente niet alleen meedoet via het luisteren, maar ook via het hardop
spreken. Instemmen, acclameren, ja-zeggen, onderstrepen. Het is een lijfelijke activiteit, je moet er iets voor
doen, je moet je stem verheffen en zelf klank geven aan dit gebed. Het gaat niet om woorden die voor in de kerk
klinken en die je aanhoort, nee, het gaat om het gebed van de hele gemeente, dus ook van jou.
De bekendste vorm hiervoor is die waarbij de voorbidder zegt: ‘Zo bidden wij …’ en de gemeente instemt met:
‘Heer, ontferm u‘.
Het lied van de maand bestaat ditmaal uit twee van zulke gebedsacclamaties. Beide worden gezongen. De een,
‘Hoor ons bidden, God, en luister’, kan het hele jaar worden gezongen. De tweede, ‘Dauw hemel, wolken regen
heil’, is speciaal voor de zondagen van Advent, te beginnen met zondag 29 november.
De tekst van 368b gaat terug op Jesaja 45: 8, een kreet om gerechtigheid, redding en vrede. Die kreet is eigen aan
Advent, de tijd van verwachting en reikhalzend uitzien naar Gods heil. Die kreet klinkt jaar na jaar, en kleurt
steeds opnieuw naar de eigen tijd, de actualiteit van het moment. De voorbede is dé geëigende plaats waarin die
twee samenkomen. ‘Wij bidden u voor… Want Heer, de aarde dorst naar vrede.’
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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.
De begeleiding is in de begeleidingsbundel van het Liedboek te vinden.
Op de dubbel-cd Met hart en ziel II is ‘Dauw hemel, wolken regen heil’ (368b) te beluisteren (cd I,
track 4)
In EREdienst van oktober 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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