
   

 
 
Informatie 
 
Het lied van deze week begint met de bekende 
woorden uit Jesaja 43:1. Deze tekst wordt regelmatig 
gebruikt op geboortekaartjes en het lied wordt 
regelmatig gezongen tijdens doopdiensten.  We 
vinden het belangrijk om (jonge) kinderen te laten 
weten dat God voor hen zorgt en dat ze kostbaar, 
waardevol, geliefd zijn door God de Vader (Jesaja 
43:4).  

God spreekt deze woorden uit Jesaja 43 tot zijn volk 
Israël in ballingschap. In hoofdstuk 42 wordt in de 
slotverzen uitgebreid gesproken over de 
ongehoorzaamheid van Jakob en Israël. Hoofdstuk 
43 begint daarna met de woorden ‘Maar nu, zo zegt 
de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, 
Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik 
heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.’ God 
had een verbond gesloten met Zijn volk, Hij heeft ze 
geschapen, geformeerd en door liefde en genade 
verlost. Daarom hoeven ze niet te vrezen, niet bang 
te zijn. Daar herinnert Hij zijn volk aan.  

Bij de doop worden wij ook steeds opnieuw 
verzekerd van en herinnerd aan God belofte aan ons. 
Hij wil als Vader voor ons zorgen, Jezus wil onze 
zonden vergeven en de Heilige Geest wil in ons 
wonen en werken.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
‘Ik heb je bij je naam geroepen, 
Je bent van mij’, heeft God gezegd. 
Ik wil voor jou als Vader zorgen. 
Ik heb mijn hand op jou gelegd 
 
Ik wil je Zaligmaker wezen, 
heeft Jezus bij je doop beloofd: 
de Heilige Geest ook aan je geven, 
die zorgt dat je mijn Woord geloofd. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips 

- Vertel de eerste keer kort iets over het lied. 

- Zing het lied één keer per dag met elkaar. 

- Begin bij het eerste couplet en afhankelijk van de 

leeftijd van je kind, kun je vervolgens verder 

gaan met het volgende couplet. 

- Laat merken dat je het fijn vindt om met elkaar 

te zingen. 

- De melodie van dit lied is hetzelfde als het lied 

‘Zo lang er mensen zijn op aarde’ → 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFgmVlcK3

T8  

- Kan je kind nog niet praten, geef hem of haar 

dan een muziekinstrumentje om op die manier 

mee te doen.  

- Meld je aan voor het digitale liedblad via 

https:/ /hervormdandel.nl/liedvandeweek  

 

 

 

Lied van de week  

Ik heb je bij je naam geroepen – Weerklank 610:1 en 2 
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