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De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd     

worden. 

 

08 jan  Geen meditatievesper 

10 jan 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

  online te volgen via onze website 

17 jan  10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke Borst, 

online te volgen via onze website 

 
Geen fysieke vieringen 

Vanwege de coronamaatregelen zijn er t/m zondag 17 

januari geen fysieke vieringen in de protestantse kerk 

van Hoogkarspel. Online kunt u de vieringen vol-

gen via onze website www.pkn-hoogkarspel-

lutjebroek.nl 

De meditatievesper van vrijdag 8 januari gaat niet 

door.  

 

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

Zo aan het begin van het nieuwe jaar wil ik graag even 

stil staan bij lied 416 uit ons liedboek. ‘Ga met God en 

Hij zal met je zijn’. Deze eerste regel van lied 416, dat 

ook in onze gemeente regelmatig gezongen wordt, 

klinkt als een opdracht en een belofte. Het lied is een 

vertaling van de Engelse hymne ‘God be with you till 

we meet again’. We hebben net afscheid genomen van 

een jaar dat we waarschijnlijk niet snel zullen verge-

ten. Een jaar waar de wereld op z’n kop stond door de 

wereldwijde uitbraak van een vervelend virus. Ons ge-

wone dagelijkse leven en ons tot voor kort gewoon lij-

kende bezigheden waren plotseling niet meer zo van-

zelfsprekend. Toch mogen we vertrouwen op de toe-

komst nu er ook al een vaccin is ontwikkeld en we mis-

schien in de loop van het nieuwe jaar langzamerhand 

weer terug kunnen naar normaal. En bij het vooruit 

kijken naar wat het nieuwe jaar ons brengt, klinkt dan 

zo’n prachtig lied, vol troost, vol verbinding.               

Het eerste en laatste couplet luiden als volgt: 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

Waarom spreekt zo’n lied velen van ons nu zo aan?  

Allereerst de melodie natuurlijk. De melodie is 

ijzersterk én eenvoudig. Je kunt het zo meezingen. 

Maar het lied doet ook wat een kerklied moet doen:  

namelijk verbinden. De kracht van de tekst zit in de 

directe  aanspreekvorm: kerkzangers zingen het elkaar 

toe. Het lied brengt als het ware een onderlinge relatie 

teweeg. En er is nog iets dat het lied heel krachtig 

maakt: je zegt elkaar Gods zegen toe, je belooft elkaar 

Gods aanwezigheid. Maar kan dat eigenlijk wel? Het 

antwoord luidt: zingend gebéurt het. Mét dat je het 

zingt, zing je God als het ware ‘tevoorschijn’. Ga met 

God en Hij zal met je zijn. Sommigen zullen misschien 

moeite hebben met Hij. Wat mij betreft zou er 

ook Zij mogen staan. Voor mij staat Hij/Zij niet als 

aanduiding voor een persoonachtig wezen, maar als 

aanduiding voor de ‘ondoorgronde Liefde, Grond van 

het bestaan’. Ga met God en Hij zal met je zijn is een 

groet bij een afscheid, maar ook een zegen. Vaak staat 

in de Bijbel ‘zegenen’ waar het in onze taal vertaald 

wordt met ‘groeten’ of ‘afscheid nemen’. Zegenen is in 

de Bijbelse teksten heel gewoon, dagelijkse praktijk. 

Aan het einde van een kerkdienst worden we heen- 

gezonden naar onze plaats en taak als we denken aan 

onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar no-

den, maar niet zonder de bede om Gods zegen voor 

alle aanwezigen. Deze zegen is geen eenzijdige, vrij-

blijvende gave. Een zegen is altijd ook een opdracht. 

Als wij elkaar Gods zegen toewensen, hoe of waar dan 

ook, of Gods zegen met elkaar ontvangen, dan vraagt 

dat van ons om zo met elkaar om te gaan dat wij een 

zegen zijn voor elkaar. De zegen van dit lied wil ik u 

daarom graag meegeven voor het nieuwe jaar. Wij zijn 

het nieuwe jaar ingegaan, niet wetend wat de toekomst 

brengen zal, maar erop vertrouwend dat God, wiens 

Naam Ik-zal-er-zijn ook een belofte is, altijd met ons 

mee zal gaan.  

Ds. Henri Frölich 

 

 

Wij wensen u ook een voorspoedig 2021, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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