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Lied
van de maand augustus 2016:

Luister naar de wind
LB 936

A

lles wat adem heeft …

´Luister naar de wind´ – LB 936
´De koelte van de avondwind.´
´Het gefluister van een zachte bries.´
Herken je deze woorden? In de koelte van de avondwind wandelde God door de tuin van Eden en Adam en Eva
herkenden hem. In de zachte bries, hoog op de Horeb, was de HEER en Elia verborg zijn gezicht en opende zijn
oren.
Luister dus naar de wind. Wat hoor je? Een lied van liefde:
‘Kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt.
Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn.
Ik geef je overwinning over dood en pijn.’
Basis voor dit lied van liefde is Matteüs 11,28: ‘Kom tot mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaat,
dan zal ik jullie rust geven.’
Die woorden, dat lied van liefde, roept respons op:
‘Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind.
Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt.
O bron van eeuwig leven,
U die mij bemint.’
Augustus: vakantietijd, tijd om tot rust te komen. Dat gaat lang niet altijd vanzelf. Sta daarom van tijd tot tijd eens
stil en luister naar de wind. Hoor het lied van liefde, geef je over aan de uitnodiging ‘Kom tot mij, jullie die
vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaat, dan zal ik jullie rust geven.’
© Steunpunt Liturgie









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.
Dit lied komt uit Indonesië. De melodie is pentatonisch (uitgaande van een reeks van vijf tonen in het
octaaf).
Zing het lied ingetogen en verstild, zonder al te veel uiterlijke expressie. Vergelijk de geluidsopname
o.l.v. de componist die hieronder wordt genoemd.
Een opname is te vinden op de cd’s Met hart en ziel/Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken:
cd I track 19. Op Kerkliedwiki is een opname te horen o.l.v. de componist zelf:
http://kerkliedwiki.nl/index.php/Luister_naar_de_wind
In de begeleidingsbundel van het Liedboek is de bijbehorende begeleiding te vinden, van de
componist zelf. Gebruik deze begeleiding (in ieder geval als basis) want een begeleiding met
vertrouwde westerse harmonieën kan echt niet! Houd de begeleiding in klanksterkte sober – het
gaat om niet meer dan klankcontouren. Welk instrument? Gitaar, marimba, piano, orgel (met
doordachte registratie en toucher). En natuurlijk: gamelan….
In EREdienst van juli 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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