Kon. Wilhelminalaan 3-5
3818 HN
Amersfoort
liturgie@gkv.nl

Lied
van de maand september 2019:
Kom, laat ons opgaan
LB 1016

Liturgie diaconaal
2019 - 2020

LB 1016 ‘Kom, laat ons opgaan’
Het laatste lied in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk is Lied van de vrede. Een lied als een
visioen, een lied als een oproep:
‘Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God zijn vrede leert:
Een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.’
Ga mee, naar de plek waar God ons zijn vrede leert. Daar, op die plaats, en doordat God je zijn vrede
leert, kun je niet anders dan je zwaard tot ploegschaar maken, je speer tot een snoeimes.
Oorlogswapens, gemaakt om te doden, worden omgewerkt tot landbouwgereedschap, gemaakt om
voedsel te produceren, leven voort te brengen. Dat leren we, als we in Gods spoor gaan (couplet 2), als
we ons de wet die van Sion, de berg Gods, uitgaat eigen maken (couplet 3).
Dat alles is niet iets wat in een handomdraai gerealiseerd kan worden. Niet voor niets begint het met de
oproep: ‘Kom, laat ons opgaan’. Gefocust op de berg van God, Sion, Jeruzalem, gaan we waar Gods
voetstap ons brengt. Dat is niet altijd duidelijk, voorspelbaar – we gaan waar onze voeten gaan… - maar
zolang we Gods voetstap voor ons uit zien, is dat een goede weg. Vrede leren, zwaarden tot
ploegscharen maken, is een kwestie van doen, onderweg gaan, de blik gericht. Het is nu en het zal zijn.
René van Loenen schreef dit lied bij Jesaja 2: 2-5. Willem Vogel maakte de melodie, een energieke
melodie, open, stimulerend, verwachtingsvol:
‘Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.’
Na elke couplet volgt een refrein: ‘Sjaloom, Jeruzalem’. Duidelijk Psalm 122. De melodie wijzigt hier van
karakter: verlangend, uitziend, de vrede proevend.
Vrede – je kunt er cynisch over doen, je kunt wanhopig worden van de eindeloze wereldconflicten, je
kunt je machteloos voelen. Maar vrede moet je doen. God leert ons de vrede, wij kunnen niet anders
dan het geleerde in praktijk brengen.
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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.
 Een uitgebreide bespreking is te vinden in EREdienst jg 46 nr 4 (juli 2019)
 De begeleiding is te vinden in de begeleidingsbundel bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
 Geluidsvoorbeeld: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/1016-kom-laat-ons-opgaan-naar-de-berg9_7_3 (onder aan de toelichting).
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