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Lied
van de maand september 2017:

Geef vrede door van hand
tot hand
LB 1014

Wereldwijd

´Geef vrede door van hand tot hand´ - LB 1014
VREDE! - Ja, ja, vrede. Mooi woord, mooi ideaal, maar het botst met de werkelijkheid. Proeven met
steeds krachtiger kernwapens door Noord-Korea, spierballenpraat als reactie daarop, dreigende
genocide van een niet gewenste bevolkingsgroep in Myanmar, onoplosbare problemen in het MiddenOosten en in landen als Afghanistan, vluchtelingen we liever kwijt dan rijk zijn. Vrede, mooi woord, mooi
ideaal, maar niet meer dan een mooie droom, iets voor straks, als Jezus terugkomt.
Of moeten we ons perspectief veranderen? Raakt de werkelijkheid uit beeld als je alleen maar naar de
immense problemen op wereldniveau kijkt? Dit lied opent met de zin ‘Geef vrede door van hand tot
hand’. Iets doorgeven kan alleen als je iets hebt om door te geven. Hebben we dat? Ja, dat hebben we!
Vrede doorgeven impliceert dat je de vrede bewaart. Dat ligt binnen ieders mogelijkheden. Lees verder:
‘Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren; bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.’
HOE? - Couplet twee noemt de mogelijkheden op, mogelijkheden die binnen ons bereik liggen. Die
mogelijkheden worden benoemd met woorden als liefde, vriendelijkheid, bewogenheid, delen, warmte
geven, helen, troosten, de hand uitsteken, vriendschap.
KAN IK DAT? ALTIJD EN OVERAL? – In de genoemde woorden klinken de vruchten van de Geest door uit
Galaten 5,22-23. Lees ook het laatste couplet: ‘Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt
ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans: een schat om uit te delen’. Wat valt er meer te zeggen?
WERELDWIJD - Dit lied over vrede is het eerste lied op het nieuwe rooster. Het lied is allereerst gekozen
met oog op de Vredesweek, 16–24 september. Het thema is: ‘De kracht van verbeelding’. Laat het lied
dus spreken, zie voor je wat je zingt! Verbeeld je wat er gebeurt als de vrede inderdaad van hand tot
hand wordt doorgegeven en zo de wereld over gaat. (Verbeeld je ook het tegenovergestelde: niet de
vrede wordt doorgegeven maar haat, argwaan, desinteresse.)
Het lied is ook gekozen vanwege het thema van dit seizoen, Wereldwijd: de melodie komt uit Ierland, de
tekstschrijver werd geboren in Haarlem, woonde het grootste deel van zijn leven in Engeland terwijl zijn
kerkenwerk hem over heel de wereld bracht. Ook de naam van de melodie – ST. COLUMBA - is
veelzeggend. De Ierse Columba (521-597) verliet zijn vaderland, stichtte op het Schotse eiland Iona een
klooster, en bracht zo de boodschap van het evangelie een stap verder, een stap die een eeuw of wat
later leidde tot de stap naar de lage landen bij de zee. Zo verspreidt de vrede van Christus zich,
wereldwijd.
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Bovenstaande tekst, geschreven door Anje de Heer, mag (met bronvermelding) overgenomen
worden, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
De begeleiding is te vinden in het begeleidingsboek bij het Liedboek. Zie ook:
http://kerkliedwiki.nl/St._Columba_(melodie).
Een uitgebreide bespreking van het lied is te vinden in het septembernummer van EREdienst. Zie
www.eredienst.com.
Een goede geluidsopname: https://www.youtube.com/watch?v=P1C2Npaa24M (de melodie is hier
te vinden bij de tekst ‘The King of Love my Shepherd is’.
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