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Vier met alles wat in je is
LB 386

2018 - 2019

´Vier met alles wat in je is’ LB 386
´In de kerk kom je niet voor een feestje´ - vaak wordt het zo beleefd. Oudere en jongere jongeren
kunnen klagen over eindeloze saaie en duffe diensten. Bij de viering van het Heilig Avondmaal lijkt het
erop dat veel mensen een begrafenisgezicht opzetten. Is dat eigenlijk ook niet terecht? Hoe kun je
vrolijk zijn als het over de dood van iemand gaat? Nog wel de dood van onze Heiland en redder? Of mis
je dan iets? Dit lied laat zien dat je wel degelijk blij en vrolijk kunt worden van het Heilig Avondmaal. En
ook nog met een swingende melodie.
‘Vier met alles wat in je is Christus dood en verrijzenis!’ Het is een oproep om in beweging te komen.
Beweging in Woord en gebaar. Het lijf doet mee in de kerk: juichen, bidden, knielen, zingen, springen,
swingen. In beweging kun je zoveel tot uiting brengen van wat je van binnen beroert en beweegt.
Jezus, de Heer, die zelf letterlijk en figuurlijk is opgestaan, zet ons in dit lied in beweging:
 Hij geeft brood en ademtocht (refrein)
 Hij verbindt ons en maakt ons één (couplet 2)
 Hij spreekt ons in liefde aan ( couplet 3)
 Hij daagt ons uit om op weg te gaan (couplet 3)
Hoe? Christus die uit de dood verrezen is (couplet 1) wil tastbaar aanwezig zijn. Hij spreekt ons in liefde
aan met het brood van gerechtigheid en met de wijn van zijn koninkrijk ( couplet 3)
De viering van het Avondmaal in een kring komt meer en meer in gebruik. Het raakt me elke keer weer
als we in onze gemeente met een paar honderd mensen in een grote kring staan. Op één en hetzelfde
moment eten van we van het brood. Indrukwekkend, hartverwarmend en verbindend. Dat is wat
Christus doet, zing je in couplet 2: ‘Hij verbindt ons en maakt ons één tot een kring om zijn tafel heen.’
Dan kun je niet anders dan voluit zingen: ‘Vier de vrede van Christus, zing! Vier het leven in deze kring.’
Dit mooie lied is oorspronkelijk in het Engels geschreven door de Nederlandse theoloog Fred Kraan, die
in Engeland zijn thuis vond. René van Loenen maakte de vertaling. Aan de melodie ligt een volksliedje uit
Jamaica ten grondslag. Doreen Potter heeft die melodie zo geordend dat wij hem kunnen zingen. Het is
wel aan te bevelen om met behulp van ritme instrumenten de swing er in te brengen. Mooi om een
(kring)viering zingend en - wie weet - swingend af te sluiten: vier met alles wat in je is Christus’ dood en
verrijzenis!
Er valt wat te vieren in de kerk!
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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. Zie verder ook
hier.
Zetting: in de begeleidingsbundel bij het Liedboek is de eigen zetting van Doreen Potter te vinden.
Geluidsvoorbeeld: https://hymnary.org/tune/linstead_jamaican. En:
https://www.youtube.com/watch?v=HJdSjR7VA6Q
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