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Wereldwijd

‘Heer, raak mij aan met uw adem´ - LB 695
Het is een regel om eens goed op te herkauwen: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’. Het is een vraag. Het gaat
over aanraken. Het gaat over adem, uw adem. Wat roepen de woorden bij je op? Wat wordt er gebeden met
deze woorden?
Ooit werd de mens voor het eerst aangeraakt met Gods adem. Het gebeurde de eerste mens: ‘Toen maakte God,
de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een
levend wezen’ (Gen. 2,7).
Gods adem geeft leven, Gods adem houdt in leven. De berijmer van Psalm 103 wist wat deed toen hij de woorden
‘Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd’ zo weergeeft: ‘Hij die ons
zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn
stem’. Psalm 104, het vervolg op Psalm 103, zegt dat ook met zoveel woorden: ‘Zend uw adem en zij worden
geschapen’ (Psalm 104,30).
Laat de beginregel nog eens rondzingen: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’… Adem in, adem uit, leven op de
adem van Gods stem.
Het lied gaat verder: Gods stralend licht geeft zicht op Gods waarheid. Raakt Gods adem jouw, onze onrust dan
hervindt je, hervinden wij rust.1 Gods adem - zijn Geest - vuurt aan, verbindt, geeft vergezichten, zegent.

‘Heer, raak mij aan met uw adem’ is een Pinksterlied. Het zet dit feest in de breedte van de Schepping
en Gods scheppingskracht.
De tocht die het rooster Lied van de Maand dit jaar aflegt, Wereldwijd, is met dit lied in Finland
aangekomen. De melodie is rustig, verstillend, roept weidsheid op. Besef als je dit lied zingt, dat de
adem die wordt omgezet in klank, de van God gegeven levensadem is. Wat je ontvangt, geef je terug
aan je Schepper.
© Steunpunt Liturgie








Bovenstaande tekst, geschreven door Anje de Heer, mag (met bronvermelding) overgenomen
worden, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
Een uitgebreide bespreking is te vinden in EREdienst, maart 2018. Zie voor meer informatie:
https://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst.
Zie ook: www.liedboekcompendium.nl.
De begeleiding is te vinden in het begeleidingsboek bij het Liedboek.
Een goed geluidsvoorbeeld (van het Finse origineel):
https://www.youtube.com/watch?v=j2grtEOJ9WQ.
Op www.kerkliedwiki zijn voorbeelden van rock-, blues- en jazzuitvoeringen te horen.

Kon. Wilhelminalaan 3-5
3818 HN Amersfoort
t. 033 2586484 (di – do, kantooruren)
e. liturgie@gkv.nl
i. www.steunpuntliturgie.gkv.nl
1

Naar Augustinus: ‘Want U hebt ons gemaakt voor U en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U.’

