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Heer, voor alle mensen
GK 260

2018 - 2019

´Heer, voor alle mensen roepen wij U aan’ GK 260
Aanslagen in binnen en buitenland schrikken ons voortdurend op. De ene keer is er een terroristisch
motief, de andere keer ligt de oorzaak in het criminele circuit. Gelukkig is in ons land de handhaving van
vrede en recht goed georganiseerd. In vele andere landen hebben de mensen te maken met een
onbetrouwbare overheid die machtsmisbruik niet schuwt. Ook bij ons groeien gevoelens van onbehagen
en onveiligheid. Mensen willen het recht in eigen hand nemen. Politiemensen en hulpverleners worden
zelfs in hun werk belemmerd. Er zijn politieke partijen die zulke gevoelens aanwakkeren. De Bijbel
propageert geen stoere verkiezingsleuzen. De Bijbel roept op tot gebed voor gezagsdragers en
wereldleiders. (vgl. Timoteus 2:1-2)
Recht en vrede - Het lied heeft als titel: ‘Gebed voor de overheid’. Couplet 1 start breed: ’Heer, voor alle
mensen roepen wij u aan.’ De volgende regels verfijnen de focus: ‘recht en vrede’, ’vindingrijkheid die
niet vraagt’, ‘het kleine eren’ en ‘het zwakke dragen’. Couplet 2 zoomt verder in, eerst op nationaal
niveau - de koning, de overheid - vervolgens internationaal - wereldleiders, machtigen. In de volgende
strofe wordt de blik gericht op de eigen samenleving, bestuurder, rechterlijke macht. Het lied eindigt bij
de kern van alles: liefde die het goede zoekt. In de beweging die het lied doorloopt, zit een rode draad:
vrede, gerechtigheid voor allen, zwakken en sterken.
Alles van waarde is weerloos - Dichter Lucebert dichtte ooit deze zin (die nog steeds in neon op het dak
van de kunstacademie in Rotterdam prijkt): Alles van waarde is weerloos. Wat is weerlozer en
onschuldiger dan een pasgeboren kind? Dit lied is ook een gebed om kinderbescherming: ‘bewaar het
kind / dat het echte liefde en bescherming vindt’. Overheden, machthebbers, wereldleiders,
vooraanstaanden in de grote-mensen-wereld moeten hun focus richten op de wereld van het kind.
Vrede en recht moeten in dienst staan van de ontwikkeling en groei van de komende generatie. Daarbij
mogen die grote-mensen-leiders niet uit het oog verliezen dat zij zelf ooit kinderen waren. Zij hadden
toen die echte liefde en bescherming nodig om te kunnen worden die ze nu zijn.
Ria Borkent schreef dit lied op een melodie van Adriaan C. Schuurman. Hij schreef de melodie bij een
ander lied uit het Liedboek: ‘U verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan’, LB 374. Borkent leende de
melodie vanwege ‘ de verstilde melodie die aan het slot helemaal open waaiert’.
Een lied om ingetogen biddend te zingen.
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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.
Een uitgebreide bespreking is te vinden in EREdienst jg 46 nr 2 (maart 2019), p. 10.
De dichter, Ria Borkent, schreef het lied op een melodie van Adriaan C. Schuurman (zie LB 374, ‘U
verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan’). Het verdient aanbeveling om de begeleiding van de
componist te gebruiken (te vinden in de begeleidingsbundels bij het Liedboek voor de kerken – gez.
352 - en het LB - 374).
In EREdienst jg. 46 nr. 2 (maart 2019) is een variatie voor orgel van Kees van Eersel opgenomen (trio
I, trio II, koraalvoorspel, zetting).
De notatie van de melodie in het GK is niet correct, dat wil zeggen dat de metrumstreepjes
ontbreken. Raadpleeg daarom de muzieknotatie zoals die te vinden is in LvK 352 of LB (374.
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