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Lied
van de maand juni 2017:

Heilige liefdeskracht
LB 673

V

lammen zijn er vele, één is het licht…

´Heilige liefdeskracht´ - LB 673
Dit lied gaat over de inwoning van de Heilige Geest. Over het waarom daarvan en het waartoe. Het is geen
betogend lied maar een gebed: een gebed om de Geest en een gebed tot de Geest:
Heilige liefdeskracht,
bezoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.
(couplet 1 r. 103)
‘Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem’
(couplet 4 r. 4-6)
Het lied beweegt zich tussen deze openings- en slotregels. Couplet 1 vraagt de Geest in ons leven te komen, want
de ziel smacht naar hem. De Geest wordt ‘heilige liefdeskracht’ genoemd, ‘Trooster’ en ‘hartsvriendin’. Het
tweede couplet noemt een ander beeld van de Geest: vuur. Een vuur dat verteert wat fout is en ons zo loutert.
Een vuur dat een lichtend spoor vormt en ons zo de weg wijst. In het volgende couplet gaat het over de Geest als
mantel. Als we bekleed zijn met de Geest is onze eigen armoedigheid bedekt, is onze trots en ons tekort
verdwenen. Couplet vier sluit af met de belijdenis dat wij zonder de Geest dood zijn. Het samenvattende
slotgebed is een dringende kreet: ‘bewoon ons, geef ons uw levengevende adem’.
In het lied klinken allerlei Bijbelpassages door, zoals Handelingen 2: 2-3, Romeinen 5: 5, Ezechiël 36: 26-28,
Johannes 14: 16-17 en 1 Korintiërs 6: 19.
Het ontstond in de mystieke sfeer van de late Middeleeuwen, en dat verklaart de innige toon. In de 19 de eeuw
werd het herontdekt, ook al een tijd waarin beleving en mysterie een grote rol speelde. De 19 de-eeuwse, Engelse
versie van het lied is nu vertaald. De melodie, van de grote Engelse componist Ralph Vaughan Williams, werd
speciaal voor die Engelse versie geschreven. Met en door deze melodie kreeg het lied zijn grote bekendheid en
werd het bij velen geliefd.

© Steunpunt Liturgie





Bovenstaande tekst, geschreven door Anje de Heer, mag (met bronvermelding) overgenomen
worden in het eigen kerkblad of op het liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de
kerkdienst.
Uitgebreide informatie over lied en melodie is te vinden in EREdienst, mei 2017.
Een goede geluidsopname: https://www.youtube.com/watch?v=qgUFay0th9A
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