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GK 200 ‘O, God en Heer almachtig’
Mijn ecologische voetafdruk - Wat is mijn bijdrage aan het gebruik van de schepping? Moeten we niet
allemaal klimaatspijbelaars worden? Vragen die ons bezighouden in deze tijd waarin klimaatverandering
ons bedreigt.
20 oktober is het Micha-zondag - Micha-zondag staat voor bezinning als het gaat om wat wij doen in
Gods schepping op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Het wordt de hoogste tijd om te luisteren
naar de opdracht van Micha: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets
anders dan recht te doen, trouw betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ (Micha 6: 8) Dat lijkt
zo simpel, maar is allesomvattend en levenslang. Omdat we dat niet alleen kunnen, roepen we uit de
diepten tot God, zoals Psalm 130 doet. Op de melodie van deze psalm kan dit lied van Willem Barnard
heel mooi gezongen worden.
Het lied is een gebed, een roep, een schreeuw, een aanklacht. Heer, kom ons te hulp, neem ons in
bescherming! Uw wereld gaat eraan, we voelen ons bedreigd. Barnard kan als geen ander onze
gevoelens in woorden vangen en verklanken wat wij alleen maar kunnen stamelen. Je krijgt er kippenvel
van als je het zingt.
Het lied gaat niet alleen om de bedreigde schepping, er is meer aan de hand: ‘De wereld gaat te gronde’,
de mens wordt met de dood bedreigt! Er zijn maar weinig mensen die dat in de gaten hebben: ‘Zij die
naar vrede vragen zijn nauwelijks in tel.’ Het gaat aan de massa voorbij, die houdt zich bezig met
computervoorspellingen en programma’s om het tij te keren. Maar al sinds Kain zijn broer doodde,
klinkt ‘de stem van Abels bloed’. Nog steeds, ook al is hij gestorven (Hebreeën 11: 4). Uiteindelijk kan
het alleen opgelost worden als Jezus zal verschijnen.
Bij dit lied kun je heel goed Psalm 25 lezen. Je zult er veel parallellen in vinden.
In het Gereformeerd Kerkboek staat de melodie van psalm 130 aangegeven en die is zeer passend. Het
werd ook wel gecombineerd met de wijs van ‘O hoofd vol bloed en wonden’ (LB 576) of ‘Nu daagt het in
het oosten’ LB 444 (in dat geval zijn er geen twee maar vier coupletten!).
Het lied kan gezongen worden op Michazondag, maar ook in de Veertigdagentijd. En verder vooral ook
aan het begin van de zondagochtenddienst als Kyrie, de roep om Gods ontferming over de nood van de
wereld.
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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 5 (september 2019)
Zie ook:
 https://www.michanederland.nl/zondag/hoop-voor-mens-en-dier/
 https://voetafdruknederland.nl
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