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Lied van de Maand – juni 2021
HH 386 Wil je opstaan en mij volgen
Voel jij je geroepen? De bus zit vol, alle plaatsen zijn bezet. Er stapt een oudere, gekleurde man in,
steunend op krukken. Hij vindt geen plaats. De passagiers kijken niet op of om, luisteren hun oortjes,
swipen hun device, dommelen. Wat doe jij? Waarom ik, denk je, ‘anderen zijn jonger, en ik voel me
trouwens ook niet helemaal fit. Nee, ik voel me niet geroepen.
Opstaan, in beweging komen voor een ander - daar is lef voor nodig. Zou Jezus jou kunnen roepen, zoals
Hij zijn leerlingen riep (Mt. 4: 17)? Je zal zijn stem maar horen als je net met je boodschappenkar vol de
supermarkt uit komt rollen. ‘Hee, jij daar! Wil je opstaan en Mij volgen, ik roep jouw naam?’ (1).
We hebben daar een groot woord voor: ‘roeping.’ Bij dat woord gaan we ernstig kijken, denken aan
mensen die predikant willen worden. In dit lied gaat het daar niet over. De vraag is of jij in beweging wilt
komen. Jezus vraagt je hier op de mens af: ‘Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?’ (2). Wil je
het met Hem wagen, zien wat Hij in je ziet en luisteren naar zijn stem?. ‘Wil je geven wat je hebt, dat de
wereld zich herschept en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?’ (3).
Als je dat inderdaad wilt, dan komt er - net als bij de discipelen- nogal wat op je af. De Heer vraagt:
•
•
•
•

Wil je dienen in ’t verborgen (1)
Wil je leven op de wind (1)
Wil je gaan op nieuwe wegen (2)
Wil je zijn tot hoede en zegen (2)

•
•
•

Wil je een zondig mens niet hard
veroordelen (2)
Wil je gids zijn voor de blinde(3)
Wil je vechten voor kind(3)

Kortom: Ben je bereid je helemaal aan Mij over te geven om ‘broos en kwetsbaar als een kind’ (1) met Mij
op ‘steile en ongewisse’ nieuwe wegen te gaan (2)? Net als je denkt: ja, ik wil dit wel maar ik kan het nooit,
komt er een wending. Je wordt niet meer aangesproken, maar knielt neer en spreekt de Heer aan: ‘Heer
van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. Laat mij zijn op U gericht en maak mij onbevreesd’ (5).
Je kunt rustig je boodschappenkar eerst uitladen, maar daarna loop je voortaan een ander pad: ‘Dat ik in
uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.’ (5)
Dit is een lied van de Iona Community, de Schotse oecumenische gemeenschap van Iona en Glasgow die
wil werken aan gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Dit lied, bekend als ‘The Summons’ (De
roeping), hoort tot de meest populaire Iona songs. De melodie is afkomstig van een Schots volkslied. Zing
het vooral niet te langzaam, want dan wordt het slepend.
Het past in een belijdenisdienst. Het werd geschreven voor een dienst waarin vrijwilligers uitgezonden
werden om te werken in de krottenwijken van Glasgow. Zouden wij het niet kunnen opdragen aan al die
vrijwilligers die zich bekommeren om zwervers en daklozen of die werken voor de voedselbank?
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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 van tekst en melodie is te vinden in het meinummer van EREdienst (jg. 48 nr. 3, 2021, pag.
3 e.v.) Zie verder: Eredienst | Website van de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici.
• Geluidsvoorbeeld: Wil je opstaan en Mij volgen? - Kerkliedwiki. | Begeleiding: Zie de begeleidingsbundel bij het
Liederen & Gebeden uit Iona & Glasgow. In EREdienst mei 2021 is een bewerking voor orgel te vinden van Johan
Haaksma. Leadsheet: via Hemelhoog, de protestants evangelische liedbundel
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