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Lied
van de maand juli 2017:

Ons heeft de Heer met liefde
neergeschreven
LB 976

V

lammen zijn er vele, één is het licht…

´Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven´ - LB 976
Ons spreken over God gaat meestal over wat God gedaan heeft, schepping, leiding, toornen tegen de
zonde, genade, ontferming. Zo geven we God de eer die Hem toekomt. Er is ook een andere kant. Psalm
8 leert ons hoe God de mens bedoeld heeft. Paulus schrijft in zijn tweede Korintiërsbrief dat de mensen
leesbare brieven van Christus moeten zijn (2 Kor. 3: 1-4).
Die gedachte heeft Sytze de Vries zeer aansprekend en treffend neergeschreven in dit lied. Hij schiet
direct aan het begin van het lied raak met de zin: ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, leesbaar
voor mensen als zijn erfenis’. Door te beginnen met het woordje ‘ons’ legt hij direct de nadruk waar die
liggen moet: wij vertegenwoordigen de erfenis van Christus. Had de dichter geschreven: ‘De Heer heeft
ons met liefde neergeschreven’ dan was de boodschap niet zo hard aangekomen. Er volgt gelijk nog zo’n
mooie volzin, met dezelfde opbouw als de eerste: ‘Ons leven mag zich voluit laten lezen, herkenbaar als
zijn eigenhandig schrift’.
Wij zijn dus voor anderen te herkennen als een brief die God zelf geschreven heeft. Opvallend dat het
vanaf het begin gaat om ons, als gemeenschap, als collectief, het lichaam van Christus. De vergelijking
met psalm 8 dringt zich op: de mens is bijna goddelijk geschapen en dat is hem aan te zien.
Als ik zoiets opschrijf, speelt mijn goede gereformeerde opvoeding op: we zijn toch in zonde ontvangen
en geboren, geneigd tot alle kwaad? Mijn leven herkenbaar als een brief van Christus - ik weet het zo
net nog niet! Het tweede vers geeft mij gelijk: uit onszelf zijn we levenloze letters. We staan los van
elkaar op het letterplankje, we zijn nulletjes en eentjes, bits en bites in het tekstverwerkingsprogramma.
Maar er gebeurt een wonder: de Geest rijgt ons aaneen, herschrijft ons tot een nieuwe zin. De Geest
beademt ons en zo kan ieder in ons een brief van Christus lezen. Dat is het doel en zin van ons bestaan:
woord voor woord Gods’ liefde te vertalen, de wereld in gestuurd om zijn ontferming te herhalen. Het
lied geeft twee woorden mee als huiswerk: vertalen en herhalen! Daartoe zijn we geschapen, verlost,
met nieuw leven ingeblazen: leesbare brieven, op het juiste moment op het goede adres bezorgd.
Dit mooie lied van Sytze de Vries heeft Willem Vogel vakkundig van een mooie, aansluitende melodie
voorzien. Hij legt de klemtoon steeds nadrukkelijk op de kernwoorden. Dit komt tot uiting in de
notenwaarden en de maatvoering. Het is daarom aan te bevelen dit lied goed te oefenen.
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Bovenstaande tekst, geschreven door Henk Schaafsma, mag (met bronvermelding) overgenomen
worden, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
De begeleiding is te vinden in de begeleidingsbundel bij het Liedboek.
De maatwisselingen vooraan lijken ingewikkeld, maar het valt erg mee. De melodie is opgebouwd uit
een afwisseling van halve en kwartnoten. En wel zo dat twee- en driedeligheid elkaar afwisselen. Let
bij zingen en spelen erop dat bij de tweede maat van de regels 1 t/m 3 en de voorlaatste maat van
regel 4 het ritme ç å niet stiekem ç. å wordt! Het helpt om de regels als één geheel te denken – dat
voorkomt stilstand op de halve noot en daardoor verlenging tot ç.




Uitgebreide informatie over lied en melodie is te vinden op http://www.liedboekcompendium.nl.
Een goede geluidsopname: http://kerkliedwiki.nl/Ons_heeft_de_Heer_met_liefde_neergeschreven
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