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Derde zondag van epifanie 
 
Voorganger:  ds. H.J. Siebert 
Organist:  Jan Willem Fikse 
Ouderling:  Jan Keizer 
Diaken:  Guus Luchtenberg 
Koster:   Gerry Ophuis 
Beamer:  Marjolein Dohmen 
Studio:   Jan Brouwer, Karst Hendriks 
 
Kaart 
De kaart gaat met onze hartelijke groeten naar mevr. M. Kruizinga - Trof. Mevrouw is pas verhuisd naar het 
verzorgingshuis. Wij wensen haar het allerbeste toe. 
 
Collecte: Kerk in Actie Noodhulp - Droogte overleven in Ethiopië 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de 
regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen 
van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed 
tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot 
waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen 
in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering, én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie. U 
kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. “Collecte 24 
januari Kerk in Actie Noodhulp Ethiopie” 
 
Toelichting bij lied 531 
Ad den Besten schreef een lied over de roeping van de eerste discipelen. In de liedtekst worden ook andere 
bijbelfragmenten gehoord, en zo wordt het een lied over de navolging van Christus. In de tweede helft van de verzen 
treedt een actualisatie op: 'Hij komt misschien vandaag voorbij...' Hier staan de woorden in de tegenwoordige tijd 
geschreven. 
De laatste strofe wordt helemaal op ons betrokken. Was er eerst nog sprake van 'Jezus die lang het water liep' (1) en 
'Jezus die langs de straten kwam' (2), nu is er sprake van 'Christus die door de wereld gaat'; het is de knecht des Heren die 
zijn stem niet verheft op de straat (regel 2; vergelijk Jesaja 42,2). 
De tekst spreekt over 'lopen', 'komen' en 'gaan'. Componist Frits Mehrtens heeft dit in de muziek uitgedrukt door een 
gaand karakter op te roepen met een lopende bas in de begeleiding. 
 
Dichter Ad den Besten schreef in 1977 zelf over dit lied: "Specifieke kinderliederen komen in het Liedboek voor de kerken 
(1973) niet voor. Tóch hebt u hier in feite met een kinderlied te maken: ik dichtte het met het oog op de Bijbel voor de 
kinderen van dr. J.L. Klink. 'Een kinderlied van de navolging van Christus'." 
 
In de zesde regels van vers 1 en 2 doet Ad den Besten een appèl aan een 'jou'. Een dergelijk appèl is een zeldzaamheid in 
de liederen van Ad den Besten. "Nóg zeldzamer en eigenlijk de mogelijkheden van het lied te buiten gaand, is het gebruik 
van 'mij' in diezelfde regels. Daarin is namelijk het dichterlijke 'ik' aan het woord, niét het gemeentelijke 'ik' van de 
Psalmen, zoals dat ook in de piëtistische traditie is geïntendeerd. 
 
Over de melodie schreef Frits Mehrtens: "De toonpartner van dit lied, ik herinner mij het nog goed, is vanuit de muziek als 
totaliteit, als méérstemmigheid op de woorden van Ad den Besten toegelopen. Het 'lopen' uit de eerste strofe, versterkt 
door 'Jezus die langs de straten kwam' in de tweede, en het 'Christus die door de wereld gaat' in de derde strofe gaven 
mij de impuls tot het 'gaande' karakter. 
Dat gaande karakter heb ik ondergebracht in de bas van de begeleiding en wel in de vorm van een basso ostinato. Omdat 
ik de tekst van Ad den Besten zo uitstekend geschikt achtte voor kinderen, zocht ik naar eenvoudige patronen voor de 
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verschillende regels. Het rijmschema kopieerde ik letterlijk, hield het ritme eenvoudig en onderbrak de stereotypie door 
een syncope in de laatste regel. 
Juist door de ostinate bas kunnen de coupletten goed aaneen gezongen worden." 
 
 
Volgende week is de voorganger ds. A. Reitsma 
 
Kopij voor de zondagsbrief graag voor donderdag 20.00 uur sturen naar zondagsbrief@pgenschede.nl  
 


