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416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

V

ertrouwd raken met het nieuwe liedboek

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ – LB 416
Groeten – we doen het dagelijks. Tot ziens, tot straks, tot morgen, doei he, groetjes, houdoe, ‘k zie je
later, groetenis. Meestal gaat helemaal niet om de exacte inhoud van de groet, het is veel belangrijk dàt
je groet en hòe je dat doet. Maar soms gaat er achter een groet een heel verhaal schuil. Het Engelse bye
bye illustreert dat. Het komt van good bye, dat op zijn beurt terug gaat op godbwye. En dat is dan weer een
samenvoeging van God be with ye. [Inmiddels ben je dan via de 16de eeuw – godbwye – in de 14de beland – God
be with ye.]
Dit taallesje ligt ten grondslag aan het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Want toen de dichter, de 19deeeuwse Amerikaans predikant en dichter Jeremiah Rankin, deze herkomst van de alledaagse groet good bye op
het spoor kwam, schreef hij dit lied, als een christelijk good bye. En zo is het – als je dit lied zingt, dan groet je
elkaar als christen en in Christus, de mooiste manier van groeten die er is.
‘God be with you, till we meet again’ werd een lied dat vooral klonk bij een ingrijpend afscheid. Uitzending,
emigratie, lange reizen - dat soort gebeurtenissen. Vroeger was het daadwerkelijk afscheid voor de lange duur, je
wist niet of je elkaar ooit weer zou zien. Tegenwoordig, nu de wereld een global village is geworden, kun je altijd
wel ergens mailen of appen of skypen. Maar toch blijft het besef dat er een vliegtuig neergehaald kan worden, dat
fietsers van de weg gereden kunnen worden, dat het bergpad langs een diep ravijn slingert, dat je altijd jezelf met
je eigen problemen meeneemt, dat … vul maar in. Denk je daar wel eens aan als je elkaar uitzwaait voor een
vrolijke en ontspannen vakantie? Daarom staat dit lied op het Lied van de Maand-rooster ingepland voor juni,
met oog op de grote vakantie-uittocht: Ga met God en Hij zal met je zijn, met zijn raad en troost en zegen, met zijn
beschermende vleugels, met zijn liefde over de dood heen, tot wij elkaar weer ontmoeten en elkaar in zijn naam
opnieuw begroeten.
Een goede zomer gewenst, thuis en op vakantie: God be with you, till we meet again.
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Bovenstaande tekst mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op
het liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
Het lied is goed te zingen door de gemeente. Kies voor een rustig maar stromend tempo. Het lied is
zo geschreven dat de gemeente de eerste en de vierde regel zingt, en een koor de vierstemmig
gezette tussenregels. Dat is het mooiste, maar ook een geheel eenstemmige uitvoering kan prima.
Voor de begeleiding kan het beste de originele zetting van Vaughan Williams worden gebruikt. Zie
daarvoor de begeleidingsbundel bij het Liedboek.
Een geluidsvoorbeeld van het lied is te vinden op:
https://www.youtube.com/watch?v=9neDi0Wj_Mo [Let op: op youtube is het lied ook in een andere
versie, met een andere melodie, te vinden!]
In EREdienst van mei 2015 is een uitgebreide toelichting op lied 416 te vinden. Zie voor meer
gegevens: http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst.
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