
 

Kettinglied gekozen door Bouw en Petra den Boer, zondag 7 juni 2015  
 

 
 

Lied 868 1, 2 en 3 
  

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 

2.  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

3.  Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 

 
 
 
Motivatie:  
Wij waren gisteren, 6 juni, 35 jaar getrouwd. Dit lied (toen gezang 434) is in onze trouwdienst gezongen. 
Dankbaar zijn we voor de afgelopen 35 jaar.  
Wij zullen vanmorgen niet in uw midden zijn maar, gelijk met deze dienst,  op het St. Pietersplein in Rome 
verblijven, samen met onze jongste dochter. 
  



 

Kettinglied gekozen door Sara Achien-Ochien, zondag 12 oktober 2014  

 
 
ELB 374: 1 en 2 

 
1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring 

de wereld zie die U hebt voortgebracht, 
het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal dat vol is van uw kracht, 

refrein 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 
2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een lam, 
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen, 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

refrein 

 
 
 
Motivatie:  
Dat zij ondanks allerlei zorgen/verdriet die ze als vluchteling heeft meegemaakt, steeds Gods trouw en zorg 
in haar leven heeft mogen ervaren. 
  



 

Kettinglied gekozen door Suzan Reijnierse, zondag 1 juni 2014  

 
Gezang 264: 1 en 3 

  
1. Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd, 

naar u verlangt mijn hart! 
Van verre reeds heeft u mijn oog aanschouwd. 
Met haasten en verward, 
is over berg en dalen, 
voort over 't wijde veld, 
mijn hart op enen male 
u tegemoet gesneld. 
  

3. Met jubelklank van instrumenten schoon, 
violen en metaal, 
een nieuw gezang, in zoete, zuivre toon 
beweegt de gouden zaal, 
met honderdduizend tongen, 
met stemmen nog veel meer, 
als in de aanvang zongen 
de heemlen en hun heir. 

  
 
 
 
Motivatie:  
Het spreekt mij bijzonder aan.  



 

Kettinglied gekozen door Corrie Verhage - Aarnoutse, zondag 25 mei 2014  

 

Opwekking 281 / ELB 8 

 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

  
 
 
Motivatie:  
Het lied spreekt mij aan, en ik hoop iedereen hier!  

  



 

Kettinglied gekozen door Adrie Minderhoud, zondag 18 mei 2014  

 
 
Lied 913 op melodie van “The Rose” van Bette Midler 
  
 
1. Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 

1. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 

2. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 

3. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
 
 
Motivatie:  
Wij mensen moeten nooit denken dat we alleen door het leven kunnen maar altijd God's hulp daarbij nodig 
hebben. Dat spreekt uit dit lied op vele manieren, of het nu Zijn hand is of Zijn Weg, we kunnen niet 
zonder Zijn Leiding. 
  



 

Kettinglied gekozen door   Jet Beije-Roose, zondag 27 april 2014  

 

Lied 1010 
  

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 

4. Geef vrede, Heer, 
geef vrede,bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
 
 
Motivatie:  
Er wordt op de aarde zoveel geleden, zoveel onrecht gedaan. Veraf, maar ook dicht bij huis. Laten wij dan dit 
lied zingen als een gebed om de Hemelse vrede, hier op aarde.  
  



 

 

Kettinglied gekozen door   Claudia Karreman, zondag 20 april 2014  
 
 
 

Psalm 98; 1, 2 ,3 en 4 
 

  

1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 

3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des HEREN wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de HEER heeft onder ons zijn woning, 
de HEER die bij ons intocht houdt. 
 

4. Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

 
 

 

Motivatie: 
Ik heb dit lied uitgekozen, omdat ik de tekst goed begrijp en de tekst spreekt mij aan.   

  



 

 

Kettinglied gekozen door   Tessa Brasser, zondag 13 april 2014  

 
 
Lied 247 

  
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 

3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 

5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 
 
Motivatie: 
Ik heb het gekozen, omdat de tekst mij aansprak.  
  

  



 

 

Kettinglied gekozen door   Bram Joziasse, zondag 6 april 2014  
 
 
 

Lied 940,  
  

1. Verberg mij nu onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast in uw sterke hand 
 

Refrein: 
Als de oceaan haar krachten toont, 
Zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U ben mijn God. 

 
 

 
Motivatie: 

Vaak weten we wel dat God bestaat, maar beseffen we dat vooral als er iets groots gebeurt. Dat is precies 
wat er in deze tekst naar voren komt. Bovendien vind ik de melodie erg mooi. 
  



 

 

Kettinglied gekozen door   Tamara Kesteloo, zondag 30 maart 2014  
 
 
 

Iedere nacht verlang ik naar u, O God, uit de Taizé bundel, 
  
Iedere nacht verlang ik naar u, O God, 
ik hunker naar u met heel mijn ziel. 
Iedere nacht verlang ik naar u, O God, 
ik hunker naar u met heel mijn ziel.   

  

(In zijn geheel 3 keer zingen)  
  
 

 
 
Motivatie: 
De reden waarom ik dit lied heb uitgekozen is, sinds de eerste keer dat ik het hoorde spraken het me aan, 
maar zelfs nu nog spreekt het tot me en geeft me rust en helderheid maar ook nabijheid. Het heeft me 
geholpen keuzes te maken in moeilijke tijden. 
  



 

Kettinglied gekozen door   Jos en Madelein Lampert, zondag 16 maart 2014  

 
 
 
Lied 871 

  
1. Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 

2.  Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 

3.  Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 

4.  Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in. 

 
 
 
Motivatie: 
Een lied dat ons allebei aanspreekt. Het vertelt dat Jezus overal is en er voor iedereen is. Bovendien vinden 
we de melodie erg mooi. 
  



 

 

Kettinglied gekozen door   Willemien Kampman, zondag 9 maart 2014  

 
  
 
Gezang 487 (Liedboek voor de Kerken 1973) 
 

  
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
  

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
  

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen  

  
 
 
Motivatie: 
Vreemd genoeg kan ik dit prachtige lied niet terug vinden in het nieuwe Liedboek. 
De tekst en de zangwijs behoren tot het sterkste en eenvoudigste waardoor dit lied je heel diep raakt. Huub 
Oosterhuis heeft deze dichterlijke tekst gemaakt en in combinatie met de melodie van pater B.M. Huijbers is 
het een krachtig lied. 
De inhoud refereert aan bekende Bijbelgedeelten zoals :'Gij geeft het uw beminden in de slaap' 'uit de 
Psalmen en :'Zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat' , uit Joh. 3 vers 8 en nog veel meer. Voor mij is het : 
HET LIED DER LIEDEREN. 

  



 

Kettinglied gekozen door  Cor en Koos Polderman, zondag 2 maart 2014  

 

Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 
  

 
1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede 

zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 
2. Rahab en Babel zullen U behoren. 

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de HEER. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 

 
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 

 
4. Zij zullen saam, de groten en de kleinen, 

dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: "In U zijn al onze fonteinen". 

 
 
 
Motivatie: 
Toekomstmuziek, ondanks alle geweld en oorlogen brengt God alle volken, alle natiën eenmaal samen in 
Zijn stad Sion. Dat spreekt ons aan. 

  



 

 

Kettinglied gekozen door  Henny van der Heijden, zondag 23 februari 2014  
  

 
Gezang 168 1, 5 en 6 (Liedboek voor de Kerken 1973) 
 
1. O Jezus Christus, licht ze bij 

die leven aan uw licht voorbij. 
Voeg ze met uwe kudde saam, 
opdat zij niet verloren gaan. 

  
5. Verlicht het oog dat U niet ziet. 

Leid hem weerom die U verliet. 
Verzamel, die verwijderd gaan. 
Versterk ze die in twijfel staan. 
  

6. Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aarde en hemel, dan en nu, 
allen tezamen danken U. 

  
 
 
Motivatie: 
Dit gebed is mij, en vele anderen, uit het hart gegrepen, vanwege familieleden en vrienden die los geraakt 
zijn van geloof en/of kerk. 

  



 

Kettinglied gekozen door Nel van Vlaanderen, zondag 16 februari 2014  

 
  
 
Psalm 139: 1 en 2  

  
1.   Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 
2.   Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 

 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 

 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

 
Ja overal, op al mijn wegen 

 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
 
 
Motivatie: 
Mijn keuze is op dit lied gevallen, omdat daarin tot uitdrukking komt dat er Iemand is die alles weet en in de 
gaten houdt. Alle mooie en verdrietige momenten kun je bij Hem kwijt en dan kun je gewoon weer verder. 

  



 

 

Kettinglied gekozen door De heer en mevrouw Rijneveld - Aarnoutse,  
zondag 9 februari 2014  
 

  

Psalm 121: 1 en 4 
  

1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen,. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 

4.  De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 
 
Motivatie: 
Deze Psalm spreekt ons enorm aan gezien de omstandigheden waarin wij de laatste 2 jaren leven. Met veel 
spanning naar de toekomst kijkend, dan zie je de bergen waar de Psalmist over spreekt steeds weer voor je 
staan. Dan kan het soms donker worden, hoe kom ik op die berg om de zon weer te zien schijnen. De zon die 
er toch is, maar zich verborgen houdt achter de berg. Als bemoediging spreekt dan de Psalm. De Here is uw 
bewaarder, Hij gaat met je mee. En dit is onze troost.  

  



 

 

Kettinglied gekozen door Andries van Vlaanderen, zondag 26 januari 2014  
 

  
 

Psalm 65: 1 en 2 
  

 
1.   De stilte zingt U toe, o Here, 

 
in uw verheven oord. 

 
Wij zullen ons naar Sion keren 

 
waar Gij ons bidden hoort. 

 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

 
tot U komt al wat leeft, 

 
tot U, o redder uit ellende, 

 
die alle schuld vergeeft. 

 
2.   Zalig wie door U uitverkoren 

 
mag wonen in uw hof, 

 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 

 
terneerlag in het stof. 

 
Wij worden door U begenadigd 

 
die heilig zijt en goed. 

 
Gij die ons in uw huis verzadigt 

 
met alle overvloed. 
 

  
Motivatie:  
Deze psalmverzen hebben naar mijn beleven, hoe oud de oorspronkelijke tekst ook mag zijn, nog weinig aan 
actualiteit verloren. 

  



 

 

Kettinglied gekozen door Jan Maas, zondag 19 januari 2014  
 
  
 
Lied 885 

  
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

 
  
Motivatie:  
Dit lied spreekt me aan, omdat het je bepaalt bij de trouw en goedheid van God. Als je het zingt, word je 
weer blij en dankbaar voor alles wat God geeft: alles wat je nodig hebt, vrede, vergeving van zonden, kracht, 
hoop, eeuwig leven. Wat wil je nog meer? 

  



 

 

Kettinglied gekozen door Henny van Klinken, zondag 12 januari 2014  
 
 
 

Leona Lewis - Footprints In The Sand 
(vertaling) 

  
Je wandelde met mij 
Voetafdrukken in het zand 
En hielp me begrijpen 
Waar ik heen ga 
 
Je wandelde met mij 
Wanneer ik alleen was 
Met zoveel onbekend 
Verder langs de weg 
 
Ik beloof jou 
Ik zal er altijd zijn 
Wanneer je hart gevuld is met verdriet en wanhoop 
Ik zal je dragen 
Wanneer je een vriend nodig hebt 
Zul je mijn voetafdrukken  
in het zand vinden 
 
Ik zie mijn leven 
Langs de hemel voorbij vliegen 
Zo vaak heb ik 
Ben ik zo bang geweest 
En net als ik 
Dacht dat ik mijn weg verloren had 
 
Je geeft mij kracht om door te gaan 
Dat is als ik je hoor zeggen 
 
Ik beloof jou 
Ik zal er altijd zijn 
Wanneer je hart gevuld is met verdriet en wanhoop 
Ik zal je dragen 
Wanneer je een vriend nodig hebt 
Zul je mijn voetafdrukken  
in het zand vinden 
 
Wanneer ik moe ben 
Weet ik dat jij er zult zijn 
Want ik kan je voelen 
Als je zegt 
 
Ik beloof jou 
Ik zal er altijd zijn 



Wanneer je hart gevuld is met verdriet en wanhoop 
Ik zal je dragen 
Wanneer je een vriend nodig hebt 
Zul je mijn voetafdrukken  
in het zand vinden 
 
Wanneer je hart gevuld is met verdriet en wanhoop 
Ik zal je dragen 
Wanneer je een vriend nodig hebt 
Zul je mijn voetafdrukken  
in het zand vinden 
  

  
Motivatie: 
Dit gedicht heeft mij vaak geholpen in moeilijke momenten in het leven. Het helpt me eraan te herinneren 
dat ik niet alleen ben en alleen voor de keuzes en problemen sta die ik in mijn leven tegen kom. 
God helpt me om keuzes durven te maken en op hem te vertrouwen, met God kan ik wat er op mijn weg 
komt aan. 
  



 

 

Kettinglied gekozen door Wim en Lenneke Meliefste,  

zondag 22 december 2013  
 

  
 

Psalm121 
  

1. Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
  

2.  Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 
  

3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
  

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

  
 

  
Motivatie: 

Couplet 1 en 4 zijn tijdens onze huwelijksdienst gezongen 

  



 

 

Kettinglied gekozen door Sien Kleinepier, zondag 8 december 2013  
 
  
 

Gezang 390 (Liedboek voor de Kerken 1973) 
   
1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 

U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
  

2. Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 
uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 
  

3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 

  
 
  
Motivatie: 
Dit gezang 390 vind ik een heel mooi lied. De melodie spreekt mij erg aan en geeft moed en vertrouwen in 
het leven om verder te gaan. 
  



 

Kettinglied gekozen door Nel & Gerard van de Voorde,  

zondag 1 december 2013  
 
 
 

Lied 146c 1, 3 en 7 
  

1.  Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 

 3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 

  
Motivatie: 

Liederen met woorden die ons dankbaar stemmen. Zij stonden in onze  
huwelijksliturgie. Hoe mooi en liefdevol om het zo te ervaren: God is goed! 
   



 

 

Kettinglied gekozen door Giljam en Ans Lokerse, zondag 24 november 2013  
 
 

 

ELB 7b, 'Mijn Herder is de Heere God'   
  

1. Mijn herder is de HERE God, 
 In Hem is al mijn lust; 
 In groene weiden voert Hij mij 
 Aan wateren der rust. 
  
2. De Heer verkwikt mijn matte ziel, 
 Hij doet mijn voeten gaan 
 in ’t spoor van zijn gerechtigheid 
 terwille van zijn Naam. 
  
3. En ga ’k door ’t diepe doodsravijn, 
 geen vrees verbijstert mij: 
 Uw stok en staf zijn mij tot troost, 
 Gijzelf zijt mij nabij. 
  
4. Voor ’oog van wie mijn hater is, 
 hebt Gij mijn dis gespreid, 
 met olie wordt mijn hoofd gezalfd, 
 mijn beker is bereid. 
  
5. Genade en goedheid volgen mij 
 mijn ganse levensdag, 
 totdat ik eens in ’s HEREN huis 
 voor eeuwig wonen mag. 
  

  

  
Motivatie: 
wij zijn dankbaar dat we op zo'n mooie plek op aarde mogen leven. Zijn graag buiten in de stilte van de 
natuur, de duinen, de bossen en de zee. Mede door een bijna dood ervaring geloven wij in een 
wederopstanding en een nog mooier hiernamaals.  

  



 

 

Kettinglied gekozen door Leida en Jan van Sluijs, zondag 17 november 2013  
 

  
 

Lied 841,  'Wat zijn de goede vruchten' 
  
Wat zijn de goede vruchten,  die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde,  de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen  en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen,  te vragen honderd-uit; 
  
geloof om veel te geven,  te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven  van de verwondering: 
dit leven, deze aarde,  de adem in en uit, 
het is van Gods genade  en zijn lankmoedigheid. 
  
En wie zijn ziel niet prijsgeeft  maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt,  hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren,  het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren  en eindigt vruchteloos. 
  
Maar wie zich door de hemel  laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens,  de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten  hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente  tot hij vruchtdragen zal.  
 
 

  
Motivatie: 
Dit lied is voor ons, bij al ons wel en wee in ons leven, een ijkpunt. Het geeft ons houvast om vanuit Gods 
Geest te kunnen blijven leven. 
 

. 

 

 

 

.  

  



 

Kettinglied gekozen door Jos Boogaard, zondag 10 november 2013  

  
ELB 341, ‘Heer God, wij loven U’ 

  
Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader, in eeuwigheid 
zingt ’t gans heelal uw Naam, 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwen Naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met ’t engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de HEER Zebaoth. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, 
Halleluja, halleluja. 
Amen. 

  
 
Motivatie:  
Dit is een  geweldig loflied voor alle Christenen en dat spreekt me erg aan. 
   



 

 

Kettinglied gekozen door Adri en Suus Joziasse, zondag 3 november 2013  
 

  
 

Gezang 222: 1, 2, 3 en 4 (Oude Hervormde Bundel 1938 
 

1. Jezus, ga ons voor 
op het levensspoor; 
doe ons als getrouwe leden 
volgen U op al uw schreden; 
voer ons aan uw hand 
tot in 't Vaderland. 
  

2. Zou 't ons bang vergaan, 
leer ons vast te staan; 
doe ons in de bangste dagen 
nimmer over moeiten klagen; 
want door smarten heen 
vinden w' U alleen. 
 

3. Moet onz' eigen baan 
door veel diepten gaan, 
zijn w' om and'rer leed bewogen, 
och, stel Gij ons dan voor ogen 
't einde, dat ons beidt, 
waar G' ons henen leidt! 
  

4. Richt ons leven lang, 
Jezus, onze gang; 
voert Gij ons op ruwe wegen, 
geef ook daar uw hulp en zegen; 
en aan 't eind der baan, 
laat ons binnen gaan. 
 
 

  
Motivatie:  
Ruim 45 jaar geleden hebben wij dit lied uitgezocht en gezongen in deze kerk, tijdens onze huwelijksdienst. 
Onze wegen waren en zijn niet altijd makkelijk te gaan. Maar de woorden in dit lied kunnen tot steun zijn op 
je levenspad. 

  



 

Kettinglied gekozen door Rob Poesiat, zondag 27 oktober 2013  
 

  
 

Psalm 150: 1 en 2 
 

1. Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

  
 
 
Motivatie: 
Door het zingen van deze psalm geef ik er uiting aan dat God, "Hij", mijn stralende middelpunt is, ik heb alles 
aan Hem te danken! 
  



 

 

Kettinglied gekozen door Corien Jeronimus, zondag 20 oktober 2013  

  
 

Joh. De Heer, lied 210   
 

Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 
kom nu tot Hem, die redding u biedt; 
Die ook voor u de hemel verliet. 
Hoor naar Zijn roepstem: Kom! 
  
Refrein:  
Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon 
van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon; 
Als zij vergaad’ren rondom de troon, 
daar, waar de eng’len staan. 
  
“Laat kind’ren komen”, zo klonk Zijn stem; 
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 
O, luister naar die lief’lijke stem: 
Toef langer niet, maar kom!  
  
Refrein 
  
Wil toch bedenken: Hij is nabij; 
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 
Luister, Hij spreekt tot u en tot mij: 
“Komt tot Mij, zondaars, komt!”  
  
Refrein 

  
  

 
 
Motivatie: 
Wanneer ik in onze vorige woonplaats naar de kerk ging, werd dit lied vaak gezongen. Als ik het nu hoor 
denk ik daaraan terug. Het zegt dat we altijd tot God mogen gaan en dat Hij, onze Heiland, op ons wacht.  
   



 

Kettinglied gekozen door Bets Janse, zondag 6 oktober 2013  
 

  

  
ELB 194 

 
1.  Er is een stad voor vriend en vreemde 

diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede, 
die mens roept overal 
  

refrein: 
Jeroesjalajiem, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
breng ons weer thuis. 
   

2. Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal. 
  

refrein 
  

 3. Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal. 
  

refrein 
  

4. Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
dat hoor je overal. 
  

refrein 
. 

  
 

 
Motivatie: 

Israël is een prachtig land, twee keer ben ik er geweest. Als je door Jeruzalem wandelt, in de oude stad, dan 
kom je bij de klaagmuur en het stempelplein. Je loopt de kruisweg (de via dolorosa), de weg die Jezus moest 
gaan. Dan gaat de Bijbel voor je leven. Het is daarom dat dit lied mij zo aanspreekt, maar ook omdat de 
mensen in Israël, en vele mensen overal in de wereld, roepen om Vrede!  
 

  



 

 
Kettinglied gekozen door Krina en Nico Kesteloo, zondag 29 september 2013  
 
 

  
 

 'Er is een God, die hoort', vers 1 en 2 
 

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart 
Er is een god, er is een god 
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart 
Er is een god die hoort 
Ga steeds naar hem om hulp en om raad 
Wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat 
dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord 
Er is een God die hoort 
 

 
God schonk zijn zoon in Bethlehems stal  
Heer van het al, heer van het al 
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal 
Heerser van ’t gans heelal 
Want onze schepper, koning der aard 
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard 
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort 
Hij is de God die hoort 

  
 

 
Motivatie: 
Wij vinden dit een heel mooi lied, woorden en melodie spreken ons heel erg aan. 
  

  



 

 

Kettinglied gekozen door Mevr. E. Alewijnse-van Keulen,  

zondag 15 september 2013  

 

Gezang 320: 1, 2 en 4 

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
 

 2 .Kinderen van eenzelfde Vader, 
komt nu tesaam van zuid en noord. 
Van oost en west treden wij nader 
tot dit welaangename oord. 
Kracht van de jeugd, 
breng nu verheugd 
de stenen bij elkaar. 
God helpt u wonderbaar. 
  

4. De Heilge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 
  

 

 
Motivatie: 

Zang en muziek voor jong en oud. Ik heb zelf vele jaren met genoegen, in verschillende koren mogen zingen. 
Met mooie melodieën en sprekende teksten. Daarvoor ben ik heel dankbaar.   
Geef het door, ook in deze tijd. 
 

  



 

 

Kettinglied gekozen door Wim en Joke Verhage, zondag 25 augustus 2013  
 
 
 

Gezang 350 
 

1. God, die leven 

hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, 
dank voor 't daaglijks brood. 
 

2. Niet voor schuren, 

die niet duren, 
gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
 

3. Maar wij rijken, 

ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
't roepen aan de poort. 
 

4. Wil dan geven, 

dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
't woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

 
 
Motivatie: 

We genieten regelmatig van het landschap als we naar de duinen fietsen, de graanvelden spreken ons dan 
in het bijzonder aan. In de bijbel staan ook vaak mooie voorbeelden over dit gewas, daarom kiezen we voor 
dit gezang. 
 
  



 

Kettinglied gekozen door Mevr. J. Steutel-de Wit, zondag 18 augustus 2013  
 

  
 

Johannes de Heer 33 
 
 

1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
  die hemel en aarde verenigt tezaam. 
  Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
  Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
  Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
  Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
  

  2.  Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
  want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
  zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
  genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
  Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
  die, om ons te redden, de hemel verliet? 
 

  3.  Eens buigt zich ook alles voor Jezus in t stof, 
  en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
  O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan 
  dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
  Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer, 
  want Gij zijt der mensen en Engelen Heer 

  
 

  
 
Motivatie: 

Dit lied is tot vertroosting, in gebed en heelt alle wonden en smart.  
  



 

 
Kettinglied gekozen door Conny Poesiat, zondag 11 augustus 2013  
 
 

Gezang 477 
 
 

1.  Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
 
 
Motivatie: 

Dit lied wordt in ons gezin zeer gewaardeerd en daarom ook altijd gezongen in de bijzondere diensten die 
we gezamenlijk mee maken. Op die momenten zingt een ieder van ons het lied dan uit volle borst mee en 
dat maakt me erg blij.  
 

 

 



 

Kettinglied gekozen door Sarah Ochieng, zondag 4 augustus 2013  
 
 
 

Opwekking 123  'Groot is Uw trouw o Heer' 
  
 
1.Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
  

2. Refrein 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
  

3. Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
  

4. (refrein) 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

  
 
 
 
Motivatie: 
Met name spreekt mij die regel aan in dit lied, die bezingt dat Gods trouw ons iedere morgen draagt.  
 

  



 

Kettinglied gekozen door Adriana van Haperen, zondag 28 juli 2013  
 
 
 

Gezang 437 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht' , gekozen door. 
 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
 
 
Motivatie: 
Ik kies dit lied omdat het me vrolijk maakt en hoopvol. Geloven, Jezus volgen, hoeft niet loodzwaar te zijn. God schept 
een nieuwe geest in mensen. 

  



 

 
Kettinglied gekozen door Corrie en Rinus Dieleman, zondag 21 juli 2013  
 
 

 
Gezang 112  uit de 'Oude Hervormde Bundel (1938)' 
 
1. Eén naam is onze hope, 

één grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in éénen doope, 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemei af. 
Hij was 't, die door zijn ster ven 
aan haar het leven gaf. 

 
2. Vergaard uit alle streken 

in heel de wereld één, 
werd dit haar zalig teeken, 
dat allen is gemeen. 
Eén bede vouwt de handen, 
één zegen breekt het brood, 
één vuurbaak staat te branden 
in 't duister van den dood. 

 
3. Bij 't bloedlicht der flambouwen, 

in 't heetste van den strijd, 
wacbt zij in stil vertrouwen 
den vrede voor altijd, 
tot eind'lijk voor haar oogen, 
waarin 't verlangen brandt, 
het schouwspel komt getogen 
der Kerke triumfant. 

 
4. In haar drie-een'gen Heere, 

nog in haar aardschen strijd, 
blijft zij met hen verkeeren, 
wien ruste werd bereid. 
Geef dat in uw genade, 
o God, ook eenmaal wij 
langs uwe lichte paden 
gaan tot der zaal'gen rei! 

 
 
 
Motivatie: 
Eind jaren veertig van de vorige eeuw trekken we met een groep jongeren per fiets op de zondagmiddagen van dorp 
tot dorp om de jeugddiensten te bezoeken. In een totaal verwoeste omgeving, in restanten van kerken en zaaltjes 
houdt de jeugd zich bezig met de vragen, problemen en oplossingen rond de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. 
Als slotzang gebruiken we Gezang 112 uit de toen algemene Psalmen en Gezangen voor den Eeredienst der NH Kerk 
uit 1938. Een lied dat wij elke keer als strijdlied vol overgave zingen in diep geloof en vertrouwen op een nieuwe 
toekomst. Ook nu blijkt bij nadere lezing de inhoud nog zeer actueel!  
.  

  



 

 

Kettinglied gekozen door Daan en Ineke Bommeljé, zondag 14 juli 2013  
 
 
 

Opwekking, lied: 407 - Hoe groot zijt Gij 
 

O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

  
Refrein: 

Dan zingt mijn ziel ) 
tot U, o Heer mijn God: )2x 
hoe groot zijt Gij, ) 
hoe groot zijt Gij! ) 

  
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
  

Refrein: 
Dan zingt mijn ziel ) 
tot U, o Heer mijn God: )2x 
hoe groot zijt Gij, ) 
hoe groot zijt Gij! ) 

 
Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
  

Refrein: 
Dan zingt mijn ziel ) 
tot U, o Heer mijn God: )2x 
hoe groot zijt Gij, ) 
hoe groot zijt Gij! ) 

 
 

 
 Motivatie: 
Dit lied hoorden wij tijdens een openlucht kerkdienst in Zwitserland. Daar hoog op de Alm en door de zon overgoten 
bergen was dit voor ons een bijzondere ervaring, en geloofsbeleving.   

  



 

 

Kettinglied gekozen door Henny en Leo Koppejan, zondag 7 juli 2013  
 
 

Gezang 14: 1 en 5 
 
 1. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
  

5. De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

  
 
Motivatie: 

Dit gezang is ons altijd tot steun geweest in ons Leven... 
 

  



 

 

Kettinglied gekozen door C. de Wijze-Geldof, zondag 30 juni 2013  
 

 
 

Gezang 109: 1, 4, 5 en 6 
 
1. Hoor een heilig koor van stemmen, 

staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zijn. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 

4.  Ja, zij hebben overwonnen 
met uw kruis als hun banier, 
volgend U in uw verzoening, 
door de diepe doodsrivier. 
Met uw lijden medelijdend, 
medestervend in uw dood, 
vonden zij het eeuwig leven 
en hun loon bij U is groot. 
 

5.  Nu omstraalt hen licht des hemels 
en de levensbron ontspringt 
waar zij juichen U ter ere 
waar hun koor uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
alle waarheid zal het winnen 
en het blinkt van uw gezicht. 
 

6.  God uit God, eerste geboren, 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen, 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
Heilige Geest die levend maakt. 

 
 
  
 
Motivatie: 

Een kettinglied uitkiezen is een moeilijke opgave voor me, maar dit lied spreekt me wel aan!  
 
  



 
 

Kettinglied gekozen door Corrie Verhage-Aarnoutse, zondag 23 juni 2013  

 
 
Er is een God, die hoort 
 
1. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart 

Er is een god, er is een god 
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart 
Er is een god die hoort 
Ga steeds naar hem om hulp en om raad 
Wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat 
dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord 
Er is een God die hoort 
  

2. God schonk zijn zoon in Bethlehems stal  
Heer van het al, heer van het al 
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal 
Heerser van ’t gans heelal 
Want onze schepper, koning der aard 
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard 
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort 
Hij is de God die hoort 
  

3. Van oost tot west, van zuid tot noord  
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort 
Wordt ’s Heren liefde alom gehoord 
Mensenkind, zegt het voort 
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen 
Maar zoek het heil bij Jezus alleen 
Dat al uw hoop op hem is gericht 
Jezus is ’t eeuwig licht. 

  
 
Motivatie: 
De woorden en de melodie spreken mij aan. Ook zingen wij dit lied bij het  
Holland-Koor, dat is een koor dat zingt voor en in Israël. En dat geeft ons grote voldoening om dit te kunnen 
doen.  
  



 

 
Kettinglied gekozen door E. Kaboord-van Vlaanderen, zondag 16 juni 2013  

 
 
Gezang 21: 1, 4 en 7      
 
1.   Alles wat adem heeft love de Here, 

 
zinge de lof van Isrels God! 

 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

 
Die lijf en ziel geschapen heeft 

 
worde geloofd door al wat leeft. 

 
Halleluja! Halleluja! 

 
4.   Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, 

 
die al wat is tot aanzijn riep, 

 
de enige God die zijn macht openbaarde, 

 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 

 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 

 
houd ook ons zwak geloof in stand. 

 
Halleluja! Halleluja! 

 
7.   Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 

 
Hem die zo grote dingen doet. 

 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 

 
zinge nu blijde: God is goed! 

 
Love dan ieder die Hem vreest 

 
Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 

 
Halleluja! Halleluja! 

 
 

Motivatie: 
Toen mij gevraagd werd of ik een kettinglied wilde opgeven, heb ik een even gezucht! Er zijn zoveel mooie 
liederen, dus wat moet je kiezen? 
Het is dit loflied geworden, het lijkt me prachtig om hiermee een kerkdienst te beginnen. 
  

http://home.wanadoo.nl/spielerei/teksten/liedboek/21.htm
http://home.wanadoo.nl/spielerei/teksten/liedboek/21.htm


 

Kettinglied gekozen door Leny Paauwe, zondag 9 juni 2013  

 

Gezang 473: 1, 2, 3, 7 en 9   ‘Neem mijn leven, laat het, Heer.’ 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 

7. Neem, o Trooster, mijn verdriet, 
Gij veracht mijn tranen niet. 
Maak dat ook in mij uw kracht 
steeds in zwakheid wordt volbracht. 
 

9. Neem en zegen alle vreugd, 
al 't geluk dat mij verheugt. 
Maak dat ik mij nimmer schaam 
mens te wezen in uw naam. 

 
 

Motivatie: 

Ik vind het een lied wat aanspoort om iets met het leven te doen in dienst van de Heer. Het mooie is dat we bij 
Hem altijd terecht kunnen. Dit mogen we ook aan anderen doorgeven. 

 
 
  



 
 

Kettinglied gekozen door Piet en Anja de Kroo, zondag 2 juni 2013  
 
 

ELB 376  ‘Abba, Vader’  
 

 1. Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
  

2. Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 

  
 

Motivatie: 
De keuze bij God te willen horen hebben we ooit gemaakt. 
Door het leven te leven wordt de keuze soms wat fletser of moeilijk te begrijpen. 
Dit lied brengt ons weer bij het doel van het leven. 

  



Kettinglied gekozen door de ouderengespreksgroep, zondag 26 mei 2013  
 
 

 ‘Lied over mensen’ op de melodie van gezang 174 
 

1. De mensen allerwege 
die leven van het licht 
van oogcontact en handen 
een glimlach, een gezicht 
van vrienden die aanvaarden 
iemand die naast je staat 
en zijn zo vaak onzeker 
of men hen wel verstaat. 
  

2.  De mensen allerwege 
zoeken de hemel af 
naar hoop om voor te leven 
naar meer dan doem en straf 
en kunnen niet begrijpen 
als er een God bestaat 
waarom bij ons op aarde 
het gaat zoals het gaat. 
  

3. De mensen die geloven 
hoorden een oud verhaal 
van God die is verschenen 
en spreekt der mensen taal 
die ouden nieuwe woorden 
geleerd heeft en gediend 
melaatsen heeft genezen 
de arme was zijn vriend. 
  

4. Maar mensen die geloven 
zijn net als iedereen 
zo kwetsbaar als de bloemen 
en wie redt het alleen? 
wie leeft er zonder twijfels 
en denkt niet vaak: misschien 
wie breekt de hemel open 
waar is het heil te zien? 
  

5. De mensen die geloven 
die tasten naar het licht 
naar oogcontact en handen 
Gods glimlach, zijn gezicht 
naar vrienden die aanvaarden 
iemand, die naast je staat 
en zullen nooit begrijpen 
hoezeer Hij hen verstaat. 

  
Huub Weggemans 

  

Motivatie: 
Ter troost en als bemoediging naar Leintje en Paul Wielemaker. Dit lied kwamen zij tegen op vakantie en nu in 
deze moeilijke tijd sprak en spreekt het hun bijzonder aan.  

  



 

Kettinglied gekozen door Kees en Suze Visser, zondag 19 mei 2013  

 

 

Gezang 293: 1, 2 en 3  'Wat de toekomst brengen moge', 

 

1. Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed! 

 

2.  Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister, 

als ik in uw hemel kom! 

 

3.  Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behandlen, 

dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

 

Motivatie: 

Dit lied werd gezongen op onze trouwdag. 
Ook bij de doopdiensten van de kinderen. 
Zo gaan de woorden met ons mee in goede en minder goede dagen. 
De inhoud van dit lied is van toepassing op onze huidige situatie. 

  



 

Kettinglied gekozen door Sjaak en Jolanthe Jansen, zondag 12 mei 2013  

 

 

ELB 382  ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’  

 

1.  Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

  

Refrein 

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

  

2.  Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

  

Refrein 

  

3.  Staan wij oog in oog met U Heer, 

daalt uw stralende licht op ons neer, 

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

  

Refrein 

 

 

Motivatie: 

Wij vinden ELB 382 een prachtig lied.  
Het past bij onze blik op het leven en hoe wij denken dat God ons wil zien: Er gebeurt veel in ons leven en om ons 
heen, moeilijke dingen, waar we soms niets van begrijpen. Toch voelen we de kracht die we krijgen van God. 
En we zien het in zo veel kleine en grotere dingen om ons heen: de juiste mensen op de juiste plaats, een lief 
woord, arm om ons heen, enz. 
God helpt ons, door elkaar, en wil ook dat wij er voor anderen zijn. 
Dat geeft ons en anderen de kracht en moed om door te gaan, juist ook in tijden dat het moeilijk is. 
  

  



  

Kettinglied gekozen door  Ella Jeronimus, zondag 28 april 2013  

 
 
Lied 13 uit de Johannes de Heer liedbundel 
  
1.  Ik wandel in het licht met Jezus, 

het donk're dal ligt achter mij. 
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle Vriend is Hij. 
  

Refrein 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar Zijn dierb're stem, 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
  

2. Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd. 
Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
  

Refrein 
  

3.  Ik wandel in het licht met Jezus, 
o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt temidden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
  

Refrein 
  

  

Motivatie:  

Dit lied zocht ik uit voor de dienst waarin ik belijdenis deed. Het was een mooie dienst en voor mij extra bijzonder 
omdat mijn moeder erbij was.  
Ze was ernstig ziek en blij nog mee te mogen maken dat ik belijdenis deed. Later vertelde ze dat ze zo fijn 
gezongen had en dit lied zo mooi vond.  
Telkens als ik het nu hoor of zing denk ik hieraan. Het was mijn moeders laatste kerkdienst, enkele maanden later 
is ze overleden.  

 

  



 

Kettinglied gekozen door mevr. T. van Sluijs-Wielemaker, zondag 21 april 2013  

 

 Gezang 293: 1 en 2 

1.  Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 

2.  Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

 
  

 

Motivatie:  

Vorig jaar was ik op een begrafenis en zongen we dit lied op de wijs van 'The Rose'. En dat vond ik heel erg mooi. 

  



 

 

Kettinglied gekozen door Jan en Coby Dekker, zondag 14 april 2013 

 
 

Tussentijds 118,  Aan het licht 
  

1.  Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, een voor een, en ongeborgen, 

Licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

  

2.  Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

  

3.  Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

  

 
 
Motivatie: 
Jaren geleden heb ik tijdens een bijna doodservaring om het ‘hoekje’ mogen kijken van het leven na de dood. Er is 
daar zo’n mooi zuiver licht, dat ik daar wilde blijven, maar ik ben ‘terug gestuurd’. Nu weet ik dat het na de dood 
hier, daar mooi en goed is. Ik zie nu nog helder voor mij hoe mooi het was en verlang er naar terug. Deze ervaring 
heeft mijn leven veranderd. 
Bij de begrafenis van prins Claus is dit lied ook gezongen en heeft mij aangegrepen en doen beseffen, dat ook hij 
verlangde naar dat licht. Sinds die tijd ben ik dat lied niet meer vergeten. En nu de 2e zondag na Pasen mogen wij 
allen weten dat het Licht, Jezus, is opgestaan en dat Hij in het licht aanwezig is, en dat wij daar straks allen 
mogen zijn. 
 

  



 

Kettinglied gekozen door  Lein van Keulen, zondag 31 maart 2013 

 

Gezang 112: 1, 2 en 3, uit de Hervormde bundel van 1938    

 
1.  Eén naam is onze hope, 

één grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in ene dope, 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 

2.  Vergaard uit alle streken 
in heel de wereld een, 
werd dit haar zalig teken, 
dat allen is gemeen. 
Eén bede vouwt de handen, 
één zegen breekt het brood, 
één vuurbaak staat te branden 
in 't duister van de dood. 

3.  Bij 't bloedlicht der flambouwen, 
in 't heetste van de strijd, 
wacht zij in stil vertrouwen 
de vrede voor altijd, 
tot eind'lijk voor haar ogen, 
waarin 't verlangen brandt, 
het schouwspel komt getogen 
der Kerke triumfant. 

  

Motivatie: 

Het is lang geleden dat het gezongen werd op de begraafplaats, toen een jong iemand werd begraven! Het was 
1940! 
Er zijn dingen die je nooit vergeet!  
 

  



 

 

Kettinglied gekozen door mevr. Betsy Jacobse, zondag 24 maart 2013 

  

Gezang 290: 1, 2 en 6 
 
1.   Er is een land van louter licht 

 
waar heil'gen heersers zijn. 

 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 

 
in duisternis of pijn. 

 
2.   Daar is het altijd lentetijd, 

 
in bloei staat elke plant. 

 
Alleen de smalle doodszee scheidt 

 
ons van dat zalig land. 
 

6.   God, laat ons staan als Mozes hier 

 
hoog in uw zonneschijn, 

 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 

 
zal scheiding voor ons zijn. 

 
 
  

Motivatie 
 
Dit lied spreekt mij nog altijd aan.  
Toen mijn zus ernstig ziek was praatte zij daar vaak over en hebben wij dat samen gezongen.  
.  
.  
 

 

  



 

 

Kettinglied gekozen door mevr. D. Jobse, zondag 17 maart 2013 

  
Psalm 103: 1, 3 en 4 
 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 

 
3.  Hij is een God van liefde en genade, 

 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

 
ons niet naar onze ongerechtigheden 

 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 

4.  Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

 
 
  

Motivatie 
 
Deze Psalm lees ik altijd bij blijde of verdrietige gebeurtenissen. Het is een traditie van huis-uit meegekregen en 
daar ben ik dankbaar voor, want ik heb er al veel vreugde en troost in gevonden.  

.  

  



 
 

Kettinglied zondag 10 maart 2013 
  
 
Gezang 477: Geest van hierboven 
 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 

 
 
  

Motivatie 
Sinds mijn moeder vlak voor haar overlijden dit lied zong spreekt het me nog altijd aan, zingend bidden.  

De degene die het kettinglied heeft gekozen wil liever niet zijn/haar naam erbij. 

  



 

Kettinglied gekozen door Jan en Wilma Maas, zondag 24 februari 2013 

  
 
Opwekking: Heer, U bent mijn leven   
       
1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 
2. ‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 

eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

  
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 

  
4. Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 

  

Motivatie 
Dit prachtige lied is voor ons een geloofsbelijdenis en aanmoediging om op God te hopen.   
Het werd ook gezongen bij de doopdienst van onze dochter Bertien.  
 

  



 

Kettinglied gekozen door Wijnie en Piet Robbemond, zondag 17 februari 2013 

 
 
Gezang 456:  1, 2 en 3  Zegen ons Algoede .. 

  
1.  Zegen ons Algoede, 

neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
  

2.  Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
  

3.  Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

  

 

Motivatie 
Dit lied is een rode draad door ons leven. 
Deze zegenbede zongen we in onze trouwdienst en in de doopdiensten van onze kinderen. 
We geloven dat deze bede ons verdere leven tot licht zal zijn. 

  



 

Kettinglied gekozen door Ina en Paul Jansen-Joosse, zondag 10 februari 2013 

 

Gezang 300: 1, 4 en 6 

 1.  Eens, als de bazuinen klinken, 
 uit de hoogte, links en rechts, 
 duizend stemmen ons omringen, 
 ja en amen wordt gezegd, 
 rest er niets meer dan te zingen, 
 Heer, dan is uw pleit beslecht. 
   

4.   Als de graven openbreken 
 en de mensenstroom vangt aan 
 om de loftrompet te steken 
 en uw hofstad in te gaan: 
 Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
 want de traagheid grijpt ons aan. 
   

6.   Van die dag kan niemand weten, 
 maar het woord drijft aan tot spoed, 
 zouden wij niet haastig eten, 
 gaandeweg Hem tegemoet, 
 Jezus Christus, gist'ren, heden, 
 komt voor eens en komt voor goed! 

 

 
Motivatie 

Dit lied spreekt ons in ’t bijzonder aan omdat er hier een prachtig  
vooruitzicht wordt geboden: De terugkomst van de Heer. 
We stellen ons in op een mooie toekomst die ons wacht! 

 

  



Kettinglied gekozen door Mattie en Dick de Ruiter, zondag 3 februari 2013 

 
Gezang 440: 1 en 4 

  
1.   Ik heb de vaste grond gevonden, 

waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 
 

4.   Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 

 

Motivatie 

Ik heb de vaste grond gevonden, 
werd tijdens onze huwelijksdienst in 1970 gezongen. 
Nog niet geheel wetend dat deze vaste grond  
de basis zou zijn en blijven door al de jaren die volgden. 
Jaren van vreugde, maar ook van zorgen. 
Die zijn ons bepaald niet gespaard gebleven. 
Maar altijd was daar: 
De vaste grond, de basis van ons geloof! 
Wetend dat we in God geborgen zijn; 
in zijn Zoon de Heer Jezus! 
 

 

  



 

Kettinglied gekozen door Adri Schouwenaar zondag 27 januari 2013 

 
ELB 292: 1, 3 en 4, 

 
1. Ik zal er zijn voor jou 

zo heeft de Heer gezegd. 
Ik zal er zijn voor jou 
met vrede en met recht. 
  

3. Ik zal er zijn voor jou 
een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou, 
Ik ben er altijd bij. 

   
4. Ik zal er zijn voor jou. 

Ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou 
mijn licht straalt om je heen. 

 
  

Motivatie 

Voor mij zijn veel liederen mooi, sprekend en bemoedigend. Maar je moet een keuze maken. Die keuze is gevallen 
op Ik zal er zijn voor jou. 

Motivatie: Ik vind het een mooi moment als Mozes vraagt bij de brandende braambos naar de naam van God, als 
hij geroepen wordt om zijn volk te redden uit de slavernij. God antwoordde  : Zeg tegen de Israelieten : “IK ZAL ER 
ZIJN” heeft mij gestuurd.   

Dat heb ik mijn leven ook mogen ervaren, dat God er is voor mij. Zeker in de afgelopen vier en half jaar. “Een 
schaduw aan mijn zij”. “Ik laat je niet alleen. Mijn licht straalt om je heen”. 

Daarom heb ik gekozen voor ELB 292 : 1, 3 en 4  

  



Kettinglied gekozen door Janetta Kodde zondag 20 januari 2013 
 

 
ELB 382  ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’  

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
  

refrein 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
  

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
  

refrein 
  

3. Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
  

refrein 

 

Motivatie:  
 
Ik heb uitgekozen lied 382 uit de Evangelische liedbundel, Heer uw licht en uw liefde schijnen. Alle 3 de 

coupletten. Als dit te veel is 1 en 3. 

 

Ik heb dit lied uitgekozen vanwege de mooie melodie en prachtige woorden. 

Op onze levenspad kunnen we veel meemaken, waardoor ons leven niet altijd zo makkelijk verloopt. 

Maar wanneer we weten dat God ons altijd nabij blijft, blijft toch altijd het Licht schijnen. Ook al lijkt het soms 

nacht. Deze zekerheid geeft ons kracht. 

 

  



Kettinglied gekozen door Annet en Jaap Minderhoud, zondag 23 december 2012 
 

 
ELB 217, ‘U maakt ons één’ 
 
U maakt ons één, 
U bracht ons tezamen, 
Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tezamen, 
Wij eren en aanbidden U. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 

Motivatie:  

Verbondenheid 

 
  



Kettinglied gekozen door Peter en Miranda Nieuwenhuijze, zondag 9 december 
2012 
 

Lied: Gezang 300, 1e couplet.  

1 Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

 

 

Motivatie:  

Voor ons persoonlijk heeft het als betekenis dat wij hierin ook moeten blijven geloven,dat het straks mooier is en 
wordt. En zeker in deze tijd met al de armoede,oorlogen en vooral zinloos geweld (van vorige week zaterdag) 
geeft dit gezang een extra dimensie. We vinden het jammer dat we er vandaag niet bij zijn maar in gedachten 
zijn we er wel.  

  



Kettinglied gekozen door Marco en Nel Looise, zondag 25 november  
 
 
Opwekkingslied nr. 334: (=ELB 382: 1, 2 en 3)  
 
Heer uw licht en uw liefde schijnen 
  

1.  Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 

2.  Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 
 

3.  Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 

 
 
 
Onze motivatie erbij is dat je uit dit lied de liefde van God voor de mensen hier op aarde haalt.  
Ondanks dat het wel eens tegen zit in het leven haal je er weer de kracht uit van de liefde van de Heer. Marco en 
Nel Looise 

 

 

  



Kettinglied gekozen door Johanna Brasser, zondag 18 november  
 
 
Gezang 20: 1, 2 en 5  
 
1. Laat ons nu vrolijk zingen!  
Komt, heft uw liedren aan  
voor Hem, wie alle dingen  
altijd ten dienste staan.  
Ik wil de Heer daarboven  
lofprijzen hier op aard,  
ja, Hem van harte loven,  
die veilig mij bewaart.  
 
2. Hoe goed is 't hun die bouwen  
op Isrels vaste rots,  
hun die zich toevertrouwen  
de trouwe handen Gods.  
Zij hebben 't heil verkregen,  
de allerschoonste schat;  
God leidt hen op zijn wegen,  
hun voet wordt moe noch mat.  
 
5. Op duizenderlei wijze  
redt Hij ons van de dood.  
Hij geeft ons drank en spijze  
in schaarste en in nood.  
En als wij zijn gevangen,  
te middernacht zendt Hij  
ons liederen en gezangen  
en maakt ons eindlijk vrij. 

  

 
  



Kettinglied gekozen door Robert Boot en Hans Kroon, zondag 11 november  
 

 

Psalm 138 vers 1 en 2  

1.  
U loof ik, Heer, met hart en ziel,  
in eerbied kniel  
ik voor U neder.  
Ja, in de tegenwoordigheid  
der goden wijd  
ik U mijn beden.  
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft  
hef ik het hoofd,  
ik zal U prijzen.  
Gij zult, o Here, wijd en zijd  
uw heerlijkheid  
en trouw bewijzen.  
2.  
Ten dage dat ik riep hebt Gij  
gehoord naar mij  
en kracht gegeven.  
Als ik welhaaast ten offer viel,  
hebt Gij mijn ziel  
weer doen herleven.  
Al wat op aarde macht bezit,  
eenmaal aanbidt  
het U, o HERE!  
Als Gij hun 't woord van uw verbond  
met eigen mond  
hebt willen leren.  
  
 
 
11 november is voor Hans en mij een bijzondere dag. Na een moeilijke periode, is het vandaag exact 2 jaar 
geleden dat Hans een lever transplantatie onderging, waar wij tot op heden zeer dankbaar voor zijn. Op deze dag 
denken wij extra aan alle nabestaanden van donoren. Tevens was 11 november een jaar geleden dat in deze kerk 
ons huwelijk werd bevestigd. Daarom stellen wij het zeer op prijs dat op deze dag een lied gezongen wordt uit 
onze trouwdienst. 
 
 
  



 Kettinglied gekozen door Corina Martens, zondag 21 oktober  
 

 
Voor de zieken - voor de armen  
voor de mensen met verdriet  
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: ‘het lukt me niet’ 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort  
is er altijd nog die Ene 
en die roept: “Kom maar aan boord!” 

 
Refr. 
Kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde  
pak die uitgestoken hand  
 
Voor het meisje dat blijft denken 
 ‘alles gaat bij mij steeds mis’ 
 voor de jongen die al vaker 
 uit de boot gevallen is  
voor het kindje dat nog nooit 
 van trouw of liefde heeft gehoord 
 is er altijd nog die Ene 
 en die roept: “kom maar aan boord!” 

 
 Refr. 
 Kom aan boord  
ook voor jou is er een plekje 
 waar je hoort  
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord  
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand (2x)  
 
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser, Muziek: Lydia Zimmer © 2002 Celmar Music / Schröder & Busser  
 
 
 
Motivatie  
Als groepsleerkracht op een christelijke basisschool en mijn werk daar met jongen kinderen brengt mij dagelijks in 
contact met liedjes van de bijbel en het vertellen van verhalen uit de bijbel.  
Om kinderen er iedere dag van te overtuigen dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat het niet uit maakt hoe je eruit ziet en 
wat je doet.  
Voor iedereen is een plaatsje bij de Heer.  
Het lied : “Kom aan boord” is een lied wat duidelijk maakt dat er voor ieder een plekje is. Dat je bij Hem aan mag 
kloppen als het moeilijk is.  
Een lied wat ten allen tijde actueel is. 



Kettinglied gekozen door Yvonne Buursema, zondag 14 oktober  
 
 
Gezang 488B uit het liedboek voor de kerken.  
 
1. Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.  
 
2. Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.  
 
3. Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.  
 
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.  
 
5. Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.  
 
 
 
Motivatie  
Op 27 september jl. waren Peter en ik 16 jaar getrouwd. Dit lied zongen wij in onze trouwdienst in De Hoeksteen kerk 

te Middelburg, die geleid werd door ds. P. Paulus die afgelopen zomer is overleden. 

 
  



Kettinglied gekozen door Ronald Wielemaker, zondag 30 september  
 
 
Veni Creator Spiritus - Kom Schepper, Geest  
 
1. Schepper, Geest, daal tot ons neer,  
Gij bij ons uw intocht, Heer;  
het hart dat U verbeidt,  
met hemelse barmhartigheid.  
 
4. Verlicht ons duistere verstand,  
geef dat ons hart van liefde brandt,  
en dat ons zwakke lichaam leeft  
vanuit de kracht die Gij het geeft.  
 
7. Aan God de Vader zij de eer  
aan de opgestane Heer  
en aan de Geest die troost en leidt  
van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
 
 
 
Dit is een lied uit Taizé en wij zingen de Nederlandse vertaling daarvan.  
Motivatie: Wanneer je dit zingt of hoort zingen door een grote groep mensen, zoals in Taizé, dringt de tekst en de 
betekenis niet alleen via je gehoor, maar ook via je gevoel tot je door.  
Het klinkt moeilijker dan het is, want de melodie is gewoon van gezang 239. Het is alleen niet de tekst van gezang 

239, maar de tekst zoals de Katholieken die zingen, overigens verschilt deze tekst niet heel veel met de onze, maar dat 

terzijde 


