
   

 
 
Informatie 
Het lied is geschreven door Jan de Wit en Wim ter 
Burg componeerde er een melodie bij. Deze is 
nagenoeg gelijk aan de melodie van het Israëlische 
volkslied, de Hatikwa.  
 
Het lied herinnert me aan vroeger. Het was één van 
de eerste liederen die mijn vader op zijn gitaar 
leerde spelen en daarom zongen we het in die tijd 
vaak. Ook toen ik ouder werd kwam het lied 
regelmatig terug; Op een zomerse zondagavond met 
de buurt, op een avond of weekend van de 
jeugdvereniging. De melodie is prettig en 
meeslepend en de woorden binden gelovigen 
samen.  
 
In het eerste couplet herkennen we allemaal de 
opdracht van God aan Abraham. Hoewel het lied een 
duidelijke verwijzing heeft naar Abraham, wordt zijn 
naam niet genoemd. Maar wel ‘de mensen’. Het 
woord van God drijft ook óns. Met het lied belijden 
we dat we samen op reis zijn;  als vreemden, omdat 
we naar Gods stem luisteren en gedreven worden 
door Zijn woorden. Gods woorden binden ons als 
gelovigen samen. In dit lied mogen we met elkaar 
het verlangen uitspreken om straks samen te zijn in 
het nieuw Jeruzalem. Bij Hem.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

- Mocht je het lastig vinden om te zingen, zing dan 

mee met YouTube of www.psalmboek.nl. 

- 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  
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