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Lied
van de maand mei 2016:

Was ik een schaap, was Hij mijn
herder
LB 652

A

lles wat adem heeft …

‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder´ – LB 23d
Psalm 23 maar dan anders, zo zou je dit lied kunnen noemen. Het lied spoort je aan om in de huid van een schaap
te kruipen: stel dat ik een schaap zou zijn… Een schaap kan niet zonder herder. Bij de herder is het veilig, hij leidt
de kudde langs gevaarlijke ravijnen en behoedt haar voor dreigende gevaren. Wilde dieren jaagt hij weg. Hij voert
zijn schapen naar het beloofde land, dat lonkende land overvloeiend van melk en honing.
Soms doet een schaap stom. Het verlaat de kudde en dwaalt af. Maar de herder haalt het er altijd weer bij. Het
schaap verlangt naar het beloofde land. Daar is het goed, daar is fris helder water en groen gras – voor een
schaap van levensbelang.
Het lied lijkt in de verleden tijd te staan, maar dat is niet de bedoeling. ‘Was ik een schaap’ wil zeggen: stel je
eens voor dat jij een schaap bent, verplaats je eens in het leven van een schaap, geleid door een herder. Elk vers
eindigt met het refrein: ’naar de overkant, naar het beloofde land, waar je drinken kon zo van de bron’. De kracht
van dit refrein is dat het je bepaalt bij het doel van ons leven: we zijn onderweg naar het beloofde land, dat zing je
met dit lied vier keer uit! Om daar te komen heb ik, hebben wij die Herder nodig. Ben ik een schaap, dan is Hij
mijn herder. Bij Hem voel ik me goed, vat ik weer moed. Hij leidt mij verder naar de plek waar ik wil zijn, de
overkant, leven bij de bron..
Boven het lied staat als motto: Vrolijk schaap. Het schaap is niet zwaarmoedig, het gaat met blijdschap zijn weg.
Het lied lijkt misschien een kinderlied. Dat is ook wel zo, maar het tegelijk is een lied dat door de hele gemeente
gezongen kan worden, ieder op eigen niveau. De melodie van het lied maakt je vrolijk en opgewekt. Goed om het
samen met kinderen te zingen op een levendige en beeldende manier.
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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. Het verdient aanbeveling om
deze begeleiding te gebruiken, minimaal als uitgangspunt te nemen.
Zing en speel het lied in een levendig en soepel tempo.
In EREdienst van mei 2016 is een uitgebreide toelichting op dit lied (tekst, melodie, achtergronden
e.a.) te vinden. Zie voor meer gegevens: http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst.
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