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Het favoriete lied uit de Top 2000  
 
Een wereld zonder muziek; een leven zonder muziek. Je kunt het je haast 
niet voorstellen. Vanaf de eerste dag van ons leven was er muziek.  
Een wiegeliedje, een slaapliedje. Een liedje waardoor je gerust werd 
gesteld, een lied waarmee je je eigen angst probeerde weg te zingen in 
het donker. De (luide) muziek waarmee je je ouders tot wanhoop dreef. 
Muziek die uitdrukte wat je zelf nauwelijks onder woorden kon brengen. 
Muziek, het heeft alles te maken met emotie. Muziek die je zingt, die je 
maakt, die je hoort: het doet iets met je.  
 
Geloven in muziek. Het geloof heeft alles te maken met muziek. Het wordt 
namelijk voor een groot deel gedragen door de muziek. Muziek is niet de 
inhoud, maar de inhoud wordt wel gedragen door de muziek. Er zijn veel 
vormen van (geloofs)muziek te vinden in de kerk, maar ook buiten de 
kerk. Denk aan de Top 2000. Deze hitlijst is een jaarlijks radioprogramma 
van het Nederlandse radiostation NPO2. In het programma worden de 
2000 populairst bevonden platen achter elkaar gedraaid, zoals die in de 
weken voorafgaand aan de uitzending door middel van een stemming 
door de luisteraars zijn bepaald. 
 
Half november hebben we gevraagd om liederen uit de Top 2000 van dit 
jaar op te sturen, waarin het geloof terug te horen is. Dat kan heel direct 
zijn. Het gaat dan letterlijk over het geloof, maar kan ook indirect. Er 
wordt in het lied bijvoorbeeld een thema aangesneden dat met het geloof 
te maken heeft. In dit boekje vindt u alle liederen die in de afgelopen 
weken zijn ingediend. Eerst vindt u de songteksten met de notering in de 
Top 2000 van dit jaar. De namen van de inzenders staan onder de 
liederen. Na de songteksten volgen de verhalen van alle inzenders. Een 
aantal gaan we zingen in de dienst op zondag 31 december 2017. 
Sommige liederen hebben het dit jaar niet gehaald, maar misschien gaan 
we door de verhalen in dit boekje volgend jaar weer op ze stemmen.  
De complete lijst vindt u op de website van NPO2.  
 
http://www.nporadio2.nl/top2000 
 
ds. Wim Loosman 
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Who wants to live forever- Queen  (geen notering in 2017) 
 
 
There's no time for us 
There's no place for us 
What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us 
Who wants to live forever 
Who wants to live forever? 
There's no chance for us 
It's all decided for us 
This world has only one sweet moment set aside for us 
 
Who wants to live forever 
Who wants to live forever 
Who dares to love forever 
When love must die 
 
But touch my tears with your lips 
Touch my world with your fingertips 
And we can have forever 
And we can love forever 
Forever is our today 
Who wants to live forever 
Who wants to live forever 
Forever is our today 
Who waits forever anyway? 
 
(ingezonden door Geert Jansen) 
 
Niemand Weet Hoe Laat Het Is-Youp van ´t Hek (geen notering in 2017) 
 
Vannacht in m'n slaap word ik plots overvallen 
straks komt een auto en die rijdt me kapot 
wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? 
wat zal mijn clou zijn? hoe is mijn plot? 
 
misschien zegt de dokter: “Meneer nog twee maanden” 
en word ik door een slepende ziekte gesloopt 
men zegt dat dat beter is voor nabestaanden 

https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-13012788
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-13012788
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-8024252
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-13012779
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-12416157
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-12416157
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-12416157
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-12416157
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-10999145
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-13012790
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-13012790
https://genius.com/Queen-who-wants-to-live-forever-lyrics#note-13012790
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maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt 
“deze dag is de eerste van de rest van mijn leven” 
dat denken er velen bij hun ontbijt 
terwijl ik altijd denk: “ik heb nog maar even, 
dit wordt de laatste van een prachtige tijd” 
 
dus moeten we dansen en moeten we vrijen 
moeten we lachen en drinken vol vuur 
lief hou me vast want nu ben ik nog bij je 
tijd is toch geld dus het leven is duur 
en ik merk elke dag dat ik me vergis 
en dat er dan nog een dag over is… 
 
Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven 
laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind 
haar dood zal ons leven voor altijd bederven 
terwijl ze misschien een hemel daar vindt 
niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen 
maar je weet net als ik, er gaat steeds zoveel mis 
met auto's en veerboten, vliegtuigen, treinen 
niemand weet hoe laat het is 
 
is ‘t vijf voor twaalf of net half zeven? 
hoeveel uur heb ik nog of rest mij een kwartier? 
hoe lang mag ik doorgaan, nog doorgaan met leven? 
ik heb echt geen idee en ik grijp het plezier 
 
dus moeten we dansen en moeten we vrijen 
moeten we lachen en drinken vol vuur 
lief hou me vast want nu ben ik nog bij je 
tijd is toch geld dus het leven is duur 
en ik merk elke dag dat ik me vergis 
en dat er dan nog een uur over is.. 
 
‘k weet als ik later groot ben 
en ook bijna dood ben 
dan is al die angst niet nodig geweest 
maar altijd de bangste, altijd die angsten 
maakte mijn leven tot een schitterend feest 
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want we hebben gedanst en we hebben gevreeën 
we hebben gelachen en gespeeld met het vuur 
God verbood wat we allemaal deden.. 
leef toch je leven als je allerlaatste uur… 
 
(ingezonden door Geert Jansen) 
 
Fields Of Gold - Eva Cassidy (no. 535 in 2017) 
 
You'll remember me when the west wind moves 
Upon the fields of barley 
You'll forget the sun in his jealous sky 
As we walk in fields of gold 
So she took her love for to gaze awhile 
Upon the fields of barley 
In his arms she fell as her hair came down 
Among the fields of gold 
 
Will you stay with me, will you be my love 
Among the fields of barley? 
We'll forget the sun in his jealous sky 
As we lie in fields of gold 
See the west wind move like a lover so 
Upon the fields of barley 
Feel her body rise when you kiss her mouth 
Among the fields of gold 
 
I never made promises lightly 
And there have been some that I've broken 
But I swear in the days still left 
We'll walk in fields of gold 
We'll walk in fields of gold 
 
Many years have passed since those summer days 
Among the fields of barley 
See the children run as the sun goes down 
Among the fields of gold 
You'll remember me when the west wind moves 
Upon the fields of barley 
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You can tell the sun in his jealous sky 
When we walked in fields of gold 
When we walked in fields of gold 
When we walked in fields of gold 
 
(ingezonden door Emmie van der Wal) 
 
Op Fietse - Skik (no.401 in 2017) 
 
'k trap de fietse deur 't buulzand hen 
op 'n zandpad tussen Slien en Erm 
en as ik dalijk eben in Diphoorn ben 
dan fiets ik deur 
langs Ermerzand goa'k op Veenoord an 
Neij Amsterdam en dan langs 't Dommerskanaal 
en as ik dan de kassen zie dan fiets ik deur 
want ik wul aal wieder ik wul alles zien 
de leste mooie dag van 't joar misschien 
alhoewel 't met de winterdag ok donders mooi kan wezen 
ik wul aal wieder deur noar Weiteveen 
want achter op 't veld daor ma 'k graag wezen 
a'k hier zo fietse en 't weijt nie slim 
dan giet 't haost vanzölf 
 
wie döt mij wat, wie döt mij wat 
wie döt mij wat vandage 'k 
heb de banden vol met wind 
nee ik heb ja niks te klagen 
wie döt mij wat, wie döt mij wat 
wie döt mij wat vandage 
'k zol haost zeggen, jao het mag wel zo 
 
trap de fietse deur 't buulzand hen 
op 'n zandpad langs de Duutse grens 
ik denk da'k dalijk even kieken gao in't buutenland 
de gruppe over, op naor Schöningsdorf 
ik stao eben te kieken bij'n iemenkörf 
en ik stao hier even te denken wat za'k nou doen 
links of recht deur 
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want ik wul aal wieder nog naor Hebelmeer 
'n kaorte he'k nie neudig want ik ken 't hier 
want a'k daor dalijk over 'n slootie gao 
dan ben'k weer terug in Nederland 
ik wul aal weer wieder nog naor Barger-Compas 
naor Klazienaveen-Noord en 't Oostersebos 
a'k hier zo fietse en 't weijt nie slim 
dan giet 't haost vanzölf 
 
wie döt mij wat, wie döt mij wat 
wie döt mij wat vandage 'k 
heb de banden vol met wind 
nee ik heb ja niks te klagen 
wie döt mij wat, wie döt mij wat 
wie döt mij wat vandage 
'k zol haost zeggen, jao het mag wel zo 
 
'k gao nou over Barger-Oosterveld 
over 't schoelpattie kort daor bij de Honeywell 
en dan recht deur tot de brugge van Oranjedorp 
'n stukkie Bladderswieke en dan de Herendiek 
en a'k pastoorse bos en de toren zie 
dan fiets ik deur want 't weijt nie slim 
't giet vandaag vanzölf 
 
wie döt mij wat, wie döt mij wat 
wie döt mij wat vandage 'k 
heb de banden vol met wind 
nee ik heb ja niks te klagen 
wie döt mij wat, wie döt mij wat 
wie döt mij wat vandage 
'k zol haost zeggen, jao het mag wel zo 
 
 
(ingezonden door Bernhardus Annen) 
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Just Breathe - Pearl Jam (no. 30 in 2017) 
 
Yes, I understand that every life must end, aw huh, 
As we sit alone, I know someday we must go, aw huh, 
yeah, I'm a lucky man to count on both hands 
The ones I love 
 
Some folks they have one yeah 
Others they got none, aw huh 
 
Stay with me 
Let's just be 
 
Practiced are my sins 
Never gonna let me win, aw huh, 
Under everything, just another human being, aw huh, 
Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world 
To make me bleed 
 
Stay with me 
You're all I see 
 
Did I say that I need you? 
Oh, oh, did I say that I want you? 
Oh, oh, if I didn't I'm a fool you see 
No one knows this more than me 
As I come clean 
 
I wonder every day 
As I look upon your face, aw huh, 
Everything you gave 
And nothing you would take, aw huh, 
Nothing you would take 
Everything you gave 
 
Did I say that I need you? 
Did I say that I want you? 
Oh, if I didn't I'm a fool you see 
No one knows this more than me 
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As I come clean, I, I 
 
Nothing you would take 
Everything you gave 
Hold me till I die 
Meet you on the other side 
 
(ingezonden door Gert Jassies) 
 
What a Wonderful World - Louis Armstrong (no.527 in 2017) 
 
I see trees of green, red roses too 
I see them bloom for me and you 
And I think to myself what a wonderful world 
 
I see skies of blue and clouds of white 
The bright blessed day, the dark sacred night 
And I think to myself what a wonderful world 
 
The colors of the rainbow so pretty in the sky 
Are also on the faces of people going by 
I see friends shaking hands saying how do you do 
They're really saying I love you 
 
I hear babies crying, I watch them grow 
They'll learn much more than I'll never know 
And I think to myself what a wonderful world 
Yes I think to myself what a wonderful world 
 
(ingezonden door Jacqueline Wolthers) 
 
Mag ik dan bij jou? - Claudia de Breij (geen notering in 2017) 
 
Als de oorlog komt,  
En als ik dan moet schuilen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt,  
Waar ik niet bij wil horen, 
Mag ik dan bij jou? 

https://www.google.nl/search?q=Louis+Armstrong&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMkzNgIAs0gbiAwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi2zfbc3oTYAhURaVAKHZxQBKsQMQgqMAA
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Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 
Wat ik nooit geweest ben, 
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen,  
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij. 
 
Als het onweer komt,  
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt,  
En ’t is mij te donker,  
Mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt,  
En als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt,  
En ik weet het zeker,  
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen,  
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
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Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt,  
‘k hou een kamer voor je vrij. 
 
Als het einde komt,  
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt,  
En als ik dan alleen ben,  
Mag ik dan bij jou? 
 
(ingezonden door Jacqueline Wolthers en Winette Schaper) 
 
Het is een nacht - Guus Meeuwis & Vagant(no.996 in 2017) 
 
Je vraagt of ik zin heb in een sigaret 
't is 2 uur 's nachts we liggen op bed 
in een hotel in een stad 
waar niemand ons hoort 
waar niemand ons kent 
en niemand ons stoort 
Op de vloer ligt een lege fles wijn 
en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn 
 
Een schemering 
de radio zacht 
en deze nacht heeft alles 
wat ik van een nacht verwacht 
 
refrein: 
Het is een nacht 
die je normaal alleen in films ziet 
het is een nacht 
die wordt bezongen in het mooiste lied 
het is een nacht 
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waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou 
maar vannacht beleef ik 'm 
met jou, oh 
 
ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond 
en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon 
en zomaar er vandoor gaan met jou 
niet wetend waar de reis eindigen zou 
 
nu lig ik hier in een wild vreemde stad 
en heb net de nacht van mijn leven gehad 
maar helaas er kom weer licht door de ramen 
hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan 
 
refrein 1x 
 
maar lied blijft slechts bij woorden 
een film is in scene gezet 
maar deze nacht met jou is levensecht 
 
refrein 2x 
 
en vannacht beleef ik 'm met jou 
en ik hou alleen nog maar van jou ohoho 
en ik hou alleen nog maar van jou 
 
(ingezonden door Marijn van Rijswijk) 
 
Het is een Plaats (op de wijs van Guus Meeuwis- Het is een nacht) 
 
Marijn van Rijswijk 
 Tienerfriends 1997  
 
 
Je vraagt je af, hoe moet dat nou, de wereld vol oorlog, vol verdriet en 
rouw. 
Op de ene plaats, daar is het net klaar, op een andere plaats, daar begint 
het nog maar. 
En op de dag, dat Jezus komt, zijn oorlog en verdriet verleden tijd. 
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Maar er is een plaats, waar dat nu al is, en je krijgt nu te horen, waar die 
plaats dan is. 
 
Refrein: Het is een plaats, hier heel erg ver vandaan 
Het is een plaats, achter de sterren en de maan 
Ben jij een mens, die op God vertrouwt? 
Dan is daar een plaats voor jou! 
 
Je wordt 's nachts wakker en je staart naar het plafond, je denkt aan de 
dag die zo goed begon. 
Maar je kreeg ruzie, met je beste vriend en je dacht waar heb ik dit aan 
verdiend. 
Vraag God dan om vergiffenis en Hij vergeeft je zonden, omdat Hij ook bij 
jou is. Maar er is een plaats, waar dat niet nodig is en je krijgt nu te horen, 
waar die plaats dan is. 
 
Refrein 
 
Maar Jezus maakt die plaats op aard', als er vrede is, maar dan moet er 
wel vrede zijn 
 
Refrein: 
 
One - U2 (no.32 in 2017) 
 
Is it getting better 
Or do you feel the same 
Will it make it easier on you now 
You got someone to blame 
You say... 
 
One love 
One life 
When it's one need 
In the night 
One love 
We get to share it 
Leaves you baby if you 
Don't care for it 
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Did I disappoint you 
Or leave a bad taste in your mouth 
You act like you never had love 
And you want me to go without 
Well it's... 
 
Too late 
Tonight 
To drag the past out into the light 
We're one, but we're not the same 
We get to 
Carry each other 
Carry each other 
One... 
 
Have you come here for forgiveness 
Have you come to raise the dead 
Have you come here to play Jesus 
To the lepers in your head 
 
Did I ask too much 
More than a lot 
You gave me nothing 
Now it's all I got 
We're one 
But we're not the same 
Well we 
Hurt each other 
Then we do it again 
You say 
Love is a temple 
Love a higher law 
Love is a temple 
Love the higher law 
You ask me to enter 
But then you make me crawl 
And I can't be holding on 
To what you got 
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When all you got is hurt 
 
One love 
One blood 
One life 
You got to do what you should 
One life 
With each other 
Sisters 
Brothers 
One life 
But we're not the same 
We get to 
Carry each other 
Carry each other 
 
One...life 
 
One 
 
(ingezonden door Erik Doezeman) 
 
 
When Love Comes to Town - U2 and B.B. King(no.1099 in 2017) 
 
I was a sailor, I was lost at sea 
I was under the waves 
Before love rescued me 
I was a fighter, I could turn on a thread 
Now I stand accused of the things I've said 
 
Love comes to town I'm gonna jump that train 
When love comes to town I'm gonna catch that flame 
Maybe I was wrong to ever let you down 
But I did what I did before love came to town 
 
I used to make love under a red sunset 
I was making promises I was soon to forget 
She was pale as the lace of her wedding gown 
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But I left her standing before love came to town 
 
I ran into a juke joint when I heard a guitar scream 
The notes were turning blue, I was dazing in a dream 
As the music played I saw my life turn around 
That was the day before love came to town 
 
When love comes to town I'm gonna jump that train 
When love comes to town I'm gonna catch that flame 
Maybe I was wrong to ever let you down 
But I did what I did before love came to town 
 
When love comes to town I'm gonna jump that train 
When love comes to town I'm gonna catch that flame 
Maybe I was wrong to ever let you down 
But I did what I did before love came to town 
 
I was there when they crucified my Lord 
I held the scabbard when the soldier drew his sword 
I threw the dice when they pierced his side 
But I've seen love conquer the great divide 
 
When love comes to town I'm gonna catch that train 
When love comes to town I'm gonna catch that flame 
Maybe I was wrong to ever let you down 
But I did what I did before love came to town 
 
(ingezonden door Wim Loosman) 
 
Mooi - Marco Borsato  (no.791 in 2017) 
 
Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? 
Open je je ogen met een traan of met een lach 
en kijk je om je heen, en zie je dan de zon 
Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond 
Leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet 
En voelt dat als een keuze of heb jij die keuze niet 
Het maakt niet echt iets uit, of dat de waarheid is of niet 
Het is hoe jij het ziet 
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Hoe mooi kan het leven zijn 
Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt 
Hoe mooi is jouw werkelijkheid, jij bent net zo rijk 
Zo rijk als je je voelt 
 
Weet je wat je hebt? Is de cirkel rond 
Zie je wat er staat of enkel wat er stond 
Krijg je wat je wilt, of zelfs meer dan wat je vroeg 
Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg 
Raak je verwonderd van de sneeuw, van het ruizen van de wind 
Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind 
Creëer je je geluk, want binnen in jezelf is waar het eindigt en begint 
 
Hoe mooi kan het leven zijn 
Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt 
Hoe mooi is jouw werkelijkheid, jij bent net zo rijk 
Zo rijk als je je voelt 
Zo rijk als je je voelt 
 
Hoe mooi kan het leven zijn 
Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt 
Hoe mooi is jouw werkelijkheid, jij bent net zo rijk 
Zo rijk als je je voelt 
Zo rijk als je je voelt 
Zo rijk als je je voelt 
 
(ingezonden door Harmieke Paters) 
 
Unknown Delight- George Harrison (geen notering in 2017) 
 
Darkest deep brown eyes I've seen 
Angel came into my dream 
Like the morning's early light 
You freshen all around 
And with all the love you bring unknown delight 
 
Sweetest innocence and free 
God has given you the key 
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To the hearts of everyone 
That comes in sight of you 
And with all the love you bring unknown delight 
 
Who have eyes will clearly see 
And no one could disagree 
A treasure of the world 
A child, watching it grow 
And with all the love will bring unknown delight 
 
(ingezonden door Mente en Harmanda Heemstra) 
 
God only knows –Beach Boys (no.29 in 2017) 
 
I may not always love you 
But long as there are stars above you 
You never need to doubt it 
I'll make you so sure about it 
God only knows what I'd be without you 
If you should ever leave me 
Though life would still go on, believe me 
The world could show nothing to me 
So what good would livin' do me 
God only knows what I'd be without you 
God only knows what I'd be without you 
If you should ever leave me 
Though life would still go on, believe me 
The world could show nothing to me 
So what good would livin' do me 
God only knows what I'd be without you 
God only knows what I'd be without you 
 
(ingezonden door Mente en Harmanda Heemstra) 
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Me and Bobby McGee - Janis Joplin (no.272 in 2017) 
 
Busted flat in Baton Rouge, waitin' for a train 
And I's feelin' near as faded as my jeans 
Bobby thumbed a diesel down, just before it rained 
It rode us all the way to New Orleans 
 
I pulled my harpoon out of my dirty red bandanna 
I was playin' soft while Bobby sang the blues, yeah 
Windshield wipers slappin' time, I was holdin' Bobby's hand in mine 
We sang every song that driver knew 
 
Freedom's just another word for nothin' left to lose 
Nothin', don't mean nothin' hon' if it ain't free, no no 
And, feelin' good was easy, Lord, when he sang the blues 
You know, feelin' good was good enough for me 
Good enough for me and my Bobby McGee 
 
From the Kentucky coal mine to the California sun 
There Bobby shared the secrets of my soul 
Through all kinds of weather, through everything we done 
Yeah, Bobby baby kept me from the cold 
 
One day up near Salinas, Lord, I let him slip away 
He's lookin' for that home, and I hope he finds it 
But, I'd trade all of my tomorrows, for a single yesterday 
To be holdin' Bobby's body next to mine 
 
Freedom's just another word for nothin' left to lose 
Nothin', that's all that Bobby left me, yeah 
But, feelin' good was easy, Lord, when he sang the blues 
Hey, feelin' good was good enough for me, mm-hmm 
Good enough for me and my Bobby McGee 
 
La da da 
La da da da 
La da da da da da da da 
La da da da da da da da 
Bobby McGee, yeah 
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La da da da da da da 
La da da da da da da 
La da da da da da da 
Bobby McGee, yeah 
 
La da La la da da la da da la da da 
La da da da da da da da da 
Hey, my Bobby 
Oh, my Bobby McGee, yeah 
 
La la la la la la la la 
La la la la la la la la la la la la la la la 
Hey, my Bobby 
Oh, my Bobby McGee, yeah 
 
Well, I call him my lover, call him my man 
I said, I call him my lover did the best I can, c'mon 
Hey now, Bobby now 
Hey now, Bobby McGee, yeah 
 
Woo 
La da, la da, la da, la da, la da, la da, la da, la la 
Hey, hey, hey Bobby McGee, yeah 
La da, la da, la da, la da, la da, la da, la da, la 
Hey, hey, hey, Bobby McGee, yeah 
 
(ingezonden door Johan Beijering) 
 
 
Voor Haar - Frans Halsema (no.132 in 2017) 
 
Zij verstaat de kunst van bij me horen  
In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee  
In mijn ogen woont ze, in mijn oren  
Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee  
Soms begint ze in mijn hart te zingen  
Waar het nacht wordt heeft ze lichtjes aangedaan  
En door haar weet ik dan door te dringen  
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Tot de onvermoede schat van ons bestaan  
Zo alleen maar wil ik verder leven  
Schuilend bij elkaar  
En als ik oud moet worden, dan alleen met haar  
 
Zij kent al mijn dromen en mijn wanen  
Al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt  
Als ik lach kent zij alleen de tranen  
Die daar achter liggen in de tijd  
Zo alleen maar wil ik verder leven  
Schuilend bij elkaar  
En als ik oud moet worden, dan alleen met haar  
 
Zij is meer dan deze woorden zeggen  
In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee  
Maar wie weet een wonder uit te leggen  
En een wonder draag ik met me mee 
 
(ingezonden door Esther de Vegt) 
 
City to City - The Road Ahead (no.1939 in 2017) 
 
The road ahead is empty 
It's paved with miles of the unknown 
Whatever seems to be your destination 
Take life the way it comes, take life the way it is 
 
Horizon in the distance 
So close and yet so far away 
You shouldn't be surprised when on arrival 
The dream has flown away and fears not here to stay 
 
The road ahead never gives away a promise 
The road ahead is a highway or a dead end street 
A dead end street 
 
Raindrops on your windscreen 
They fall from heaven or from hell 
You drive into the light or into darkness 
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Uncertainty as your guide 
 
The road ahead will never give away a promise 
Oh oh, the road ahead is a highway or a dead end street 
Woh oh, the road ahead never answers any questions 
And nothing is shown along the way, not even tomorrow 
With miles of the unknown ahead of you 
 
The road ahead is empty 
It's paved with miles of the unknown 
Whatever seems to be your destination 
Take life the way it comes, take life the way it is 
 
(ingezonden door Arno Lunenborg) 
 
 
 
Hier kom ik weg - Daniel Lohues  (no.571 in 2017) 
 
Je moeten der van haoln 
Dat is wat ik doe 
Bekend terein, vrumd genog 
Hoe ’t rök en vuuld, hoe het lek en klinkt 
Elke straote ken ik, elke bocht 
Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land 
Dan zeg ik, insgelijks, u ook, a'j ’t zien van dizze kant 
 
Hier kom ik weg, veur mien hiele leben 
Ben ’k met dizze horizon verweben 
Hier kom ik weg, hier stiet ons huus 
Bliekbar kom ik daor altied weer terecht 
Hier kom ik weg 
 
Hier bennen die paar mensen 
zunder wie ’t niks is 
Bekend gedrag, vrumd genog 
De wiede wereld is der wel, 
via draod en golven 
waormet ik vaak 
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naor gruuner grös heb zocht 
Naor de verste verten 
wul ik altied wel hen 
Mar dat gevuul dreijt zich weer um 
zo gauw as ik daor ben 
 
Ruumte smoort de drokte 
Stilte gef rust 
Ben me der nie alle dagen 
hielmaol van bewust 
Hoe graag ik hier mag wezen 
Gruuntesoep met worst! 
Leven hier helpt net zo goed 
as drinken tegen de dörst 
 
Hier kom ik weg, hier stiet ons huus 
Bliekbar kom ik daor altied weer terecht 
Hier kom ik weg  
 
(ingezonden door John de Vegt) 
 
 
Brothers in Arms- Dire Straits (no.17 in 2017) 
 
These mist covered mountains 
Are a home now for me 
But my home is the lowlands 
And always will be 
Someday you'll return to 
Your valleys and your farms 
And you'll no longer burn to be 
Brothers in arms 
 
Through these fields of destruction 
Baptisms of fire 
I've witnessed your suffering 
As the battle raged higher 
And though they did hurt me so bad 
In the fear and alarm 
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You did not desert me 
My brothers in arms 
 
There's so many different worlds 
So many different suns 
And we have just one world 
But we live in different ones 
 
Now the sun's gone to hell and 
The moon's riding high 
Let me bid you farewell 
Every man has to die 
But it's written in the starlight 
And every line in your palm 
We are fools to make war 
On our brothers in arms 
 
(ingezonden door Gijs en Gea Eikelboom) 
 
 
In Nije Dei - De Kast (geen notering in 2017) 
 
De nacht is foarby, de sinne is frij, om heech te gean 
Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean 
It libben wie wrang, it wachtsjen te lang. 
Mar 't nimt in kear 
Wês mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear 
 
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin 
Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder sin 
Jou my dyn hân, jou my dyn hert 
Asto it doarst mei my 
Hjir is myn hân, hjir is myn hert 
'k Jou myn bestean oan dy 
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 
 
'k Kaam net út e rie, it paad dat ik gie, it wie sûnder ein 
De tiid dy't der wie, 't hert dat ik hie, it wie fersein 
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'k Ha my oan dy jûn, mysels yn dy fûn, 
'k begjin op 'e nij 
Leafde hat wûn, twa minsken bûn, mar fûgelfrij 
 
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin 
Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder sin 
Jou my dyn hân, jou my dyn hert 
Asto it doarst mei my 
Hjir is myn hân, hjir is myn hert' 
k Jou myn bestean oan dy 
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 
 
(ingezonden door Reina de Lange en Roel Akkerman) 
 
 
 
 
I Won't Give Up - Jason Mraz (geen notering in 2017) 
 
When I look into your eyes, it's like watching the night sky 
Or a beautiful sunrise, well there's so much they hold 
And just like them old stars, I see that you've come so far 
To be right where you are, how old is your soul 
 
I won't give up on us, even if the skies get rough 
I'm giving you all my love, I'm still looking up 
 
And when you're needing your space, to do some navigating 
I'll be here patiently waiting, to see what you find 
 
'Cause even the stars they burn 
Some even fall to the earth 
We've got a lot to learn 
God knows we're worth it 
No, I won't give up 
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I don't wanna be someone who walks away so easily 
I'm here to stay and make the difference that I can make 
Our differences they do a lot to teach us 
How to use the tools and gifts, we got, yeah, we got a lot at stake 
And in the end, you're still my friend at least we did intend 
For us to work we didn't break, we didn't burn 
We had to learn, how to bend, without the world, caving in 
I had to learn what I got, and what I'm not and who I am 
 
I won't give up on us, even if the skies get rough 
I'm giving you all my love, I'm still looking up, I'm still looking up 
I won't give up on us, God knows I'm tough enough 
We got a lot to learn, God knows we're worth it 
 
I won't give up on us, even if the skies get rough 
I'm giving you all my love, I'm still looking up 
 
(ingezonden door Reina de Lange, Roel Akkerman en Winette Schaper) 
 
 
Hallelujah - Leonard Cohen(no.98 in 2017) 
 
Now, I've heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you don't really care for music, do you? 
It goes like this, the fourth, the fifth 
The minor fall, the major lift 
The baffled king composing hallelujah 
 
Hallelujah 
 
Your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew ya 
She tied you to a kitchen chair 
She broke your throne, and she cut your hair 
And from your lips she drew the hallelujah 
 
Hallelujah 
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You say I took the name in vain 
I don't even know the name 
But if I did, well really, what's it to you? 
There's a blaze of light in every word 
It doesn't matter which you heard 
The holy or the broken hallelujah 
 
Hallelujah 
 
I did my best, it wasn't much 
I couldn't feel, so I tried to touch 
I've told the truth, I didn't come to fool you 
And even though it all went wrong 
I'll stand before the lord of song 
With nothing on my tongue but hallelujah 
 
Hallelujah 
 
(ingezonden door Winette Schaper) 
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Het verhaal van Geert Jansen … 
 
Hierbij dien ik niet één, maar twee favoriete liederen die bij elkaar 
aansluiten. ‘Who wants to live forever’ van de popgroep Queen en 
‘Niemand weet hoe laat het is’ van Youp van 't Hek. Ik ben op deze 
nummers gekomen door de teksten die mij raken. Ze sluiten aan bij het 
levensgevoel dat ik heb. Zo aan het einde van het jaar komt bij mij onze 
kwetsbaarheid boven als mens. We zijn hier slechts tijdelijk, een stofje in 
de wind en een zandkorrel op het strand. Dat weten we en beseffen we 
soms heel goed en op andere momenten denken we dat we het eeuwige 
leven hebben.  
 
Het is de geborgenheid in God die ons beloofd is in leven en sterven, maar 
die onvoorstelbaar is. Op de momenten van angst voor het onbekende is 
de tekst van Youp van het Henk voor mij een moderne vertolking van wat 
Prediker (9:7) ons te zeggen heeft. ‘Geniet dus maar van je eten en 
drinken en wees vrolijk. Want dan doe je wat God heeft bedoeld’.  
 
Youp zingt het als volgt: 
‘dus moeten we dansen en moeten we vrijen 
moeten we lachen en drinken vol vuur 
lief hou me vast want nu ben ik nog bij je’ 
 
Vooral aan het einde van het jaar komt bij mij dan de vraag boven: Wil je 
eeuwig leven? Nogmaals: Ik kan me daar geen voorstelling van maken wat 
dat zal zijn; eeuwig leven. Dat is voor mij net zo ongrijpbaar en groots als 
het beeld van God. Daarom blijft die vraag van Queen ook door mijn hoofd 
spelen: ‘Who wants to live forever’. 
 

 
Het verhaal van Emmie van der Wal… 
 
‘Fields of Gold’ gezongen door Eva Cassidy raakt mij diep in mijn ziel. 
In de eerste plaats door de manier waarop zij het gezongen heeft. 
Zo breekbaar en mooi. Als ik het lied hoor, dan denk ik aan dierbaren die 
er niet meer zijn. Misschien ook omdat het voor mij verwijst naar het 
hiernamaals. De ‘Fields of Gold’ doen me denken aan een stukje hemel. 
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Hoe dat er echt uitziet weten we niet, maar voor mij raken de ‘Fields of 
Gold’ er wel aan.  
 

 
Het verhaal van Bernhardus Annen… 
 
Geloven is voor mij een gevoel. Zelf heb ik niet zoveel met exegese 
waardoor een Bijbeltekst op wetenschappelijke wijze uit elkaar wordt 
getrokken. Geloven doe ik vanuit mijn hart en vertrouwen. Dat we geloven 
vertellen we elkaar misschien te weinig. Ik ben daar ook niet zo scheutig 
mee. Toch wil ik daar door deze inzending mee beginnen. Vertellen wat 
het geloof voor mij is. Niet met een uitgebreide tekst, maar met een lied.  
 
Nee, het lied is niet met die intentie geschreven, maar het past bij mijn 
gevoel.Het is het nummer ‘Op fietse’ van Skik. Een prachtig nummer, zeker 
goed als inburgeringslied voor niet-Drenten.  De leadzanger Daniël Lohues 
schreef het lied voor het album ‘Niks is zoas ’t lek’ uit 1997. Het nummer 
gaat over Lohues die een fietstochtje gaat maken in de Zuidoosthoek van 
Drenthe. Hij komt er van alles tegen. Hij beschrijft in het lied de route die 
hij fietst. Fietsen door de omgeving alsof het een levensloop is. Hij maakt 
keuzes, ‘wat goak now doen, links of rechtdeur’. Maakt keuzes welke 
plaatsen hij bezoekt en wat hij er doet. Hij leeft als hij fietst en ‘het weit 
niet slim, dan giet ut hoast vanzölf’. Anders gezegd, het gaat in het leven 
bij voorspoed haast vanzelf. 
Maar dan komt het mooiste deel van het lied.  
‘wie döt mij wat, wie döt mij wat 
wie döt mij wat vandage 'k 
heb de banden vol met wind 
nee ik heb ja niks te klagen’ 
 
God is in mijn leven als ‘die wind in de banden’. Zonder God als wind in de 
banden kom je nauwelijks verder en wordt alles een stuk lastiger. Die wind 
in de banden heb je nodig, je kunt er op vertrouwen. En als dat zo is, tsjaa, 
dan heb je niks te klagen. Je maakt zelf keuzes. God is bij je, waar je ook 
gaat. In Schöningsdorf in Duitsland, maar ook in Klazienaveen-noord en 
het Oostersebos. God als wind in de banden. Nee, het is geen vrome 
bespiegeling geworden, maar de sfeer die dit lied heeft, melancholisch, 
tevreden en genietend van de dingen om je heen, die spreken mij enorm 
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aan. Telkens komt in het lied weer terug dat de wind in de banden nodig is 
en blijft. Voor mij is dat een geloofsbelijdenis. Zo voel ik dat. Luister maar 
eens met deze gedachte in je achterhoofd naar het lied van Daniel Lohues 
‘Op Fietse’.  
 

Het verhaal van Gert Jassies… 
 
Wat een mooi initiatief om een Top 2000 als afsluiter van het jaar te 
organiseren als kerk. Ik zou graag het nummer “Just Breathe” van Pearl 
Jam willen toevoegen aan de lijst. Het jaar 2017 was voor onze familie en 
gezin een jaar waarin wij afscheid hebben moeten nemen van een aantal 
dierbaren. Één daarvan was mijn broer. Hij is gestorven in de maand 
oktober van dit jaar. Een maand daarvoor namen wij afscheid van een zeer 
goede kennis. Hij stierf aan de gevolgen van een auto- ongeluk op 36-
jarige leeftijd. In zijn uitvaartdienst werd het nummer gedraaid van Pearl 
Jam ‘Just Breath’.  
Het is op zichzelf al een prachtig nummer, maar het krijgt nog meer 
betekenis als het zo dichtbij komt. In het lied gaat het over iemand die 
weet dat aan elk leven een einde komt en dat er een dag komt dat je moet 
gaan. Hij overdenkt zijn tekortkomingen, realiseert zich dat hij een rijk 
leven had en dat sommigen dat niet hebben. Geluk is soms op één hand te 
tellen. De mensen om je heen die je lief hebt, zijn het rijkste bezit. De tekst 
in het lied herleid ik naar de Here Jezus. 
‘I wonder everyday 
As I look upon your face 
Everything you gave 
And nothing you would take 
Nothing you would take 
Everything you gave 
Nothing you would take 
Everything you gave 
Hold me 'till I die 
Meet you on the other side’ 
 
De Heer geeft zoveel moois om voor te leven en voor te bidden zonder er 
veel voor te vragen. Hij geeft je steun en kracht in het aardse leven zelfs in 
moeilijke tijden. Als onze tijd gekomen is, dan zal Hij er voor ons zijn en 
komt de ontmoeting in zijn Paradijs. Zijn ‘Lichtstad met zijn Paarlen 
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Poorten’. Dat brengt mij tevens tot Psalm 150: ‘alles wat adem heeft, love 
de Heer’. Tot onze tijd eens komen zal, klinkt het lied ‘Just breathe’.  
 
 

Het verhaal van Jacqueline Wolthers… 
 
Hierbij stuur twee nummers in die mij aanspreken. Het zijn:  
‘What a wonderful world’ van Louis Armstrong. Dit lied bezingt voor mij de 
verwondering over de schoonheid van de schepping en hoe mooi het zou 
kunnen zijn wanneer mensen wat aardiger tegen elkaar zouden zijn. Een 
mooi toekomstbeeld? In ieder geval iets om na te streven! Ook het lied 
‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. In dit lied vind ik iets terug van 
wat pastoraat in de gemeente voor mij betekent. Omzien naar en 
meeleven met elkaar, in goede en slechte tijden. Samen een stukje 
oplopen met iemand. Er zijn als het nodig is. 
 

Het verhaal van Marijn van Rijswijk… 
 
Als antwoord op de vraag om een verhaal op te sturen over een nummer 
uit de Top 2000 draag ik ‘Het is een nacht’ van Guus Meeuwis aan (plaats 
774 in 2016). Aan het nummer van Guus heb ik warme herinneringen. Niet  
alleen omdat ik het graag op de radio hoorde, maar ook omdat het een 
van de weinige actuele nummers was die ik op gitaarles kreeg 
voorgeschoteld. Op de camping in Italië heb ik het live gespeeld tijdens 
een playbackavond. De warmste herinnering aan het nummer is dat ik een 
andere tekst op de melodie heb gemaakt voor Tienerfriends. Mijn 
geloofsleven heeft door Tienerfriends vorm gekregen. Het is een stichting 
in het Land van Heusden en Altena, waar ik ben opgegroeid. Een 
'reservaat' tussen de rivieren waarin het in mijn jeugdjaren raar was als je 
niet geloofde en waar binnen dat geloof de verschillende gezindten mijlen 
ver uit elkaar stonden. Je was gereformeerd of hervormd (die laatste op 
reformatorische grondslag). Binnen deze stromingen stond het bol van de 
oude tradities. De gereformeerden mochten een gezang leren op school, 
de hervormden psalmen in de oude berijming. Een gezang leren werd als 
vooruitstrevend gezien, want de school had een hervormde grondslag. Het 
rooms-katholieke geloof kwam vrijwel niet voor, maar in de ogen van de 
mensen hadden die ook te veel heidense gebruiken. Later is er een 
evangelische stroming op gang gekomen, maar dat vond men maar een 
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rare bedoening. In dit krachtenveld is Tienerfriends ontstaan. Een stichting 
die telkens in een bijgebouw van een andere kerk streekavonden 
organiseerde voor jongeren om hen in contact te brengen met jongeren 
van andere kerken in de regio. Het liefst ook buitenkerkelijke jongeren.  
 
Daar heb ik geleerd dat het niet gaat om kerkelijke tradities, maar om 
jouw persoonlijke relatie met God. De activiteiten hebben zich langzaam 
uitgebreid naar een gezamenlijk kamp. Een nachtje slapen in de Biesbosch 
en frikandellen roosteren boven een kampvuur aan de rivier en heel veel 
zingen brachten ons als jongeren bijelkaar. Toen ik te oud geworden was 
om zelf te komen, ben ik de activiteiten mee gaan organiseren. In die tijd 
hebben we als hoogtepunt het schip met de naam ‘Friendship’aangekocht. 
Een oud binnenvaartschip dat we hebben omgebouwd tot jeugdhonk en 
dat door het vele water in de streek nog steeds bij de meeste dorpen aan 
kan meren. Bij dit lied denk ik dus niet aan de nacht die je in films ziet, 
maar aan die hele fijne tijd bij Tienerfriends. De Tienerfriends versie, die ik 
als 16-jarige jongen heb geschreven, is aan deze inzending toegevoegd. 
Die versie vind ik in de kerk meer gepast dan het origineel. Klik ook eens 
op www.tienerfriends.nl.  
 

Het verhaal van Erik Doezeman… 
 
Van jongs af aan ben ik fan van U2. Zij bereiken met hun muziek veel 
mensen. Via hun muziek en roem zetten ze zich sterk tegen in het onrecht 
in deze wereld. Het mooiste liedje qua tekst is voor mij One, waarin onder 
andere de tekst voorkomt: 
‘We're one, but we're not de same,  
We get to 
Carry each other 
Carry each other 
One...' 
 
We moeten elkaar helpen, dat is ook waar onder meer het geloof voor 
staat.  
 

 
 

http://www.tienerfriends.nl/
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Het verhaal van Wim Loosman… 
 
Er zijn vele liederen te noemen, waar ik het christelijke geloof in terug 
hoor. Direct of indirect. Er zijn veel liederen die mij troosten en helpen. 
Moeilijk kiezen. Er van uitrgaande dat ik in de komende jaren nog meer 
kansen krijg om liederen in te dienen, geef ik nu een lied door met een 
directe link naar het christelijke geloof. Het lied ‘When Love Comes to 
town’ van U2 en B.B.King. De legendarische, in 2015 overleden 
bluesgitarist,  B.B. King en de Ierse band U2 waren groot fan van elkaar. 
B.B. King is inmiddels overleden. King vroeg U2-frontman Bono destijds 
om een liedje te schrijven met hem in het achterhoofd. Dit was het 
resultaat. Het nummer is eigenlijk één grote schuldbelijdenis die eindigt bij 
het kruis van Jezus, waar Bono de liefde ziet winnen. Is mijn leven nu zo 
vol van schuld? Ach nee, zo op het eerste gezicht niet, maar als de liefde 
van God op je afkomt, besef je pas waar je het zelf laat liggen. Daarom 
zegt de titel al genoeg: ‘When love comes to town’.  
 
Natuurlijk speelt de muziek van U2 en B.B.King ook een grote rol bij mijn 
keuze. U2 is vanaf de beginjaren van de band in mijn leven. Van B.B.King 
ben ik een blijvende fan. De mooiste jamsessies zijn die van de drie 
bluesgitaristen B.B.King, Buddy Guy en Quin Sullivan. De laatste is een heel 
jonge bluesgitarist die als een kind-ster is begonnen en die zelfs Johan 
Derksen heel graag zou willen hebben op zijn bluesfestival in Grolloo. 
 

Het verhaal van Harmieke Paters… 
 
In 2015 bracht Marco Borsato ‘Mooi’ uit. Ik dacht dit is een liedje dat 
geloof, hoop en liefde uitdraagt. De tekst ontstond naar aanleiding van 
Borsato’s faillissement jaren daarvoor. Berooid reed hij naar huis, stapte 
onderweg in de vers gevallen sneeuw, genoot en zei jaren later in een 
interview: “Ik realiseerde mij op dat moment in die prachtige natuur dat ik 
een keuze had om ook de mooie dingen in mijn leven te blijven zien.” 
 
De tekst leert ons dat je altijd een keuze hebt hoe om te gaan met 
tegenslag of hoe je naar de dagelijkse dingen kunt kijken. Zo hebben we 
de keuze om te geloven in het mooie van het leven, hoopvol en positief te 
zijn – je zegeningen te tellen. De keuze om lief te hebben, tevreden te zijn 
met wat je hebt en wie je bent. Ondanks dat het niet altijd een en al geluk 
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is in het leven. En toch, en daar ben ik van overtuigd - het is maar hoe je 
kijkt.  
 
Zelf heb ik lang geleden een periode gekend dat ik minder mobiel was 
door bekkeninstabiliteit. Ik stond toen letterlijk stil in een maatschappij die 
maar doordenderde. Ik weet nog dat ik evengoed dacht,  tel je 
zegeningen, hoe mooi kan het leven zijn. En ik voelde me rijk. Gezonde 
kinderen, mijn ouders die klaarstonden, een lieve gezinshulp, genoeg tijd 
voor vriendschappen en persoonlijke ontwikkeling. Maar eerlijk gezegd - 
soms was ik ook wel wanhopig toen geen enkele behandeling hielp…komt 
het ooit weer helemaal goed? Maar altijd had ik het vertrouwen – dit 
komt goed en tot die tijd maken we er het beste van.  
 
Op Google zag ik dat anderen mij voor waren: het zoeken naar de 
betekenis van de woorden in ‘Mooi’ vanuit Bijbels perspectief. Op 
www.groeienbloeicoaching.nl las ik het volgende: 
 
‘In het Bijbelboek Spreuken staan twee spreuken die ongeveer op 
hetzelfde neer komen als twee zinnen in het lied ‘Mooi’.  
 
Spreuken 4:23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is 
de bron van je leven (uit Mooi: ‘want binnen in jezelf, is waar het eindigt 
en begint’).  
Spreuken 14:30 Een tevreden geest geeft een goede gezondheid (uit Mooi: 
‘Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg’).’ 
              
Mooi om ook deze dimensie te ervaren, te begrijpen en vooral ook te 
kunnen delen met anderen.  
 

Het verhaal van Mente Heemstra… 
 
Wat moet je kiezen? Elk jaar weer heb ik veel problemen om mijn lijst 
samen te stellen voor de Top 2000. Ik bedenk me na het indienen dat er 
zeker een stuk of vijf nummers eigenlijk ook in hadden moeten staan. 
 
Een goede kandidaat is het nummer ‘Ken je mij’ van Trijntje (en Huub) 
Oosterhuis. Het nummer stond al op mijn favorietenlijstje voordat ik 
begreep dat het hier om een bewerking van psalm 139 gaat. 

http://www.groeienbloeicoaching.nl/
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Verder ben ik persoonlijk een groot fan van de Beatles. Als groep vind ik 
de muziek mooi, maar de soloalbaums van alle leden zijn ook erg goed. 
Met name de liederen van John Lennon en George Harrison verwijzen 
naar filosofische en religieuze gedachten. Zo hebben wij voor onze beide 
dochters een couplet van het nummer 'Unknown Delight' van George 
Harrison gebruikt als tekst op de geboortekaarten. Daarnaast heb ik in het 
verleden aan een vriend die een zoon kreeg die maar drie dagen oud werd 
het nummer 'That which you have lost' doorgegeven: 
 
You need someone to show you 
Illumine your consciousness 
Remove the dark from in you 
And give you that which you have lost 
 
Maar naast de Beatles hebben ook de Beach Boys sinds mijn jeugd een 
belangrijke rol gespeeld. In de dankdienst voor het leven van mijn vader, 
die dit jaar op 8 september is overleden, hebben wij speciaal het nummer 
van de Beach Boys 'God only knows' laten horen. Als kinderen stelden wij 
vast dat dit nummer precies beschrijft wat wij op dat moment voelden. 
Alleen God weet wat er van ons was geworden als mijn vader er niet was 
geweest. Muziek is in mijn leven buitengewoon belangrijk en de rol die 
mijn vader daarin heeft gespeeld is van onschatbare waarde. Van Bach (de 
Matthäus Passion op palmzondag) tot de Beach Boys. Hij liet ons alles 
horen. 
Grappig detail: zelfs mijn opa had een singeltje van 'Mijn Gebed' van D.C. 
Lewis (een nummer dat tot en met 2015 steeds in de Top 2000 stond)! 
Vooral vanwege het feit dat Feike Asma op het orgel van de Groote Kerk in 
Maassluis meespeelde. Dat singeltje is via mijn vader bij mij terecht 
gekomen. 
 

Het verhaal van Harmanda Heemstra… 
 
Er zijn zoveel mooie nummers met een verhaal in de Top 2000. Heel veel 
liederen hebben een verhaal voor mij. Waarom raakt juist dát nummer 
me? Op dat moment. Zo ontstaat het verhaal dat bij een lied past. Het 
nummer dat ik altijd invul bij het stemmen als vrije keuze is het nummer 
van ‘Unknown Delight’van George Harrison. Niet eens omdat ik dat het 
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mooiste nummer vind, maar omdat we de tekst op het geboortekaartje 
van beide dochters hadden staan.  
 
Psalm 8 vind ik zo ongeveer de mooiste psalm die er is. De 
allesomvattende prachtige schepping. Tijdens de zwangeschappen kwam 
dat op bijzonder wijze op mij af. Een kind te krijgen en er voor mogen 
zorgen. God vertrouwt je een kind toe. Voor altijd moeder en ouder zijn. 
Dat vind ik heel speciaal.  Alleen God weet wat dat met me doet. Nu ze 
ouder geworden zijn en zelfstandig, wordt het moeten loslaten ook 
sterker. God gaat met ze mee, dat weet ik, dat geloof ik en dat hebben we 
ze ook mee gegeven. ‘God only knows’ van the Beach Boys komt in mij 
boven. Omdat ‘Unknow Delight’ hoogstwaarschijnlijk niet in de Top 2000 
staat, vind ik God only knows van The Beach boys een prima vervanger. 
God kent alleen de diepte van de liefde voor mijn dochters. 
 

Het verhaal van Johan Beijering… 

 
Mijn keuze voor de Top 2000, een mooi initiatief trouwens voor de laatste 
dag van het jaar, is de song ‘Me and Bobby McGee’ van Janis Joplin. 
In mijn jeugdjaren in de gemeente Borger-Odoorn ben ik fan geworden 
van de Beatles, de Stones, Boudewijn de Groot, Robert Long, Tina Turner 
en veel meer opkomende groepen in de jaren ’60. Ik begon op 1 augustus 
1971 (net gehuwd met Roelie op 16 juli 1971) te werken bij het Christelijk 
vormingscentrum het Venster voor werkende jongeren in Hoogeveen. 
Janis Joplin werd één van mijn favoriete rock-en blueszangeressen. Zij was 
één van de weinige blanken die het opnam voor de afro-amerikanen.  
Vooral het lied ‘Me and Bobby McGee’ gaf me een apart gevoel van 
binnen vanwege zowel de melodie als de tekst. In de teksten van Janis 
klinken weemoed, afhankelijkheid, onzekerheid en het verlangen naar 
liefde. In haar blues voel je het zoeken naar identiteit en het zoeken naar 
‘Freedom’. Ze zoekt, zo zou je kunnen zeggen naar de geheimen van het 
leven. Ze zegt tegen ‘haar Lord’ dat ze zich goed voelde als Bobby de blues 
zong. 
  
In de loop van de jaren zakte Janis Joplin wat meer naar de achtergrond. 
Mijn muzikale interesse -  ik speelde een beetje accordeon -  is uiteraard 
gebleven en is breed georiënteerd. Er zijn vele soorten van muziek die mij 
raken. Niet in de laatste plaats de geestelijke liederen die ik in alle 
verscheidenheid mooi kan vinden.  
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Sinds mijn pensionering ga ik in muzikale belangstelling weer terug naar 
mijn jeugdjaren: de jaren ‘60 en ‘70. Vooral de blues raken me opnieuw 
met songs over vrijheid, het zoeken naar roots, recht en gerechtigheid. 
Opnieuw word ik geboeid door Janis Joplin. Zij is ooit begonnenin in een 
kerkkoor. Ik voel bij haar het zoeken naar echte vrijheid, de worstelingen 
over de zingeving in het leven, de gevoelens van heimwee en de diepe 
hunkering naar liefde. Jammer genoeg raakte Janis verslaafd aan de drank 
en drugs. Haar onzekerheden en nerveusiteit zullen daar een grote rol bij 
gespeeld hebben. 
Helaas is zij als grote talentvolle zangeres slechts zevenentwintig jaar 
geworden en uiteindelijk is zij gestorven aan een overdosis heroïne. 
 
Ik heb bij het horen van ‘Me and Bobby McGee’ en het zien van de 
beelden van het optreden in het jaar 1969 op Woodstockfestival nogal 
eens een weemoedig gevoel en heimwee naar die tijd. Het was ook de tijd 
van ‘I have a dream’ van Martin Luther King. Deze beroemde toespraak 
van King blijft één van mijn inspiratiebronnen.  
 
Maar dé Bron is gelukkig altijd de Bijbel gebleven met vooral het accent op 
de christelijke sociale gedachte ‘niet bij brood alleen’. Dat mis ik wel in 
deze tijd, waarin alles beheerst lijkt worden door commercie, kijkcijfers, de 
beursgang en marktwerking. Wordt het tijd voor een nieuw sociaal reveil, 
waarin de oude blues weer een rol kunnen spelen?  
Een beetje Woodstock, maar dan vertaald naar deze tijd? 
 

Het verhaal van Esther de Vegt… 
 
Mag ik nog een liedje aandragen voor de Top 2000 dienst of ben ik al te 
laat? Ik zou graag 'Voor haar' van Frans Halsema aan de lijst toevoegen. 
Dit lied heeft Erwin voor mij gezongen op onze trouwdag tijdens de 
kerkdienst en is daarom voor mij heel dierbaar. 
 

Het verhaal van Arno Lunenborg… 
 
Hallo, er schoot mij een liedje te binnen. Het is City to City-The Road 
Ahead. Tijdens de geboorte van onze oudste zoon op 11 juli 1999 was dit 
liedje toevallig op de radio. Het was toendertijd een dikke hit. 
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Nu is mijn Engels niet al te goed, maar als ik het goed begrijp, gaat dit lied 
over een lege weg en een nieuwe toekomst. In ons geval was dat een 
nieuw kind. Als ik aan mijn geloof denk, dan denk ik aan het kind Jezus dat 
met onze een nieuwe toekomst in wil gaan.  
 

Het verhaal van John de Vegt… 
 
Een liedje dat hoogstwaarschijnlijk voor velen die het kennen het gevoel 
beschrijft van wonen in Drenthe is ‘Hier kom ik weg’ van Daniël Lohues.  
Het gevoel van vertrouwd zijn met de omgeving en de mensen die er 
wonen. Thuis zijn. In dat thuis zijn, herken ik me, maar dan op een diepere 
manier. Dit liedje gaat voor mij over thuis zijn bij God en hoe dat totaal 
doorwerkt in het leven.  
Ik merk dat ik nogal eens leef in het automatisme dat de hemel enkel een 
plek is voor later en dat eeuwig leven iets is van ergens in de toekomst. De 
toekomst begint pas na mijn heengaan. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Zijn 
Koninkrijk en leven in de nabijheid van God. Leven in de Geest is of iets 
voor andere mensen of alleen maar voorbehouden voor de glorieuze 
toekomst die ons in het verschiet ligt.  
 
Als ik mij echter in God verdiep, mij echt voor God openstel, naar het 
voorbeeld van iemand zoals David, de Heer ken in mijn wegen van alledag, 
dan ontdek ik dat er niets minder waar is. God is dichterbij dan ik ooit zou 
kunnen denken. Thuis zijn gaat dan verder dan je op je plek voelen of een 
veilig heenkomen hebben gevonden. De gebrokenheid van de wereld 
maakt dat ik soms vlucht naar zogenaamd groenere weiden. De liefde van 
God zet mij weer op mijn plaats en zegt: hier ben je welkom. Op deze 
plaats. Zijn welkom is van een totaal andere orde. Niet mijn keuze maakt 
dat ik welkom ben, maar mijn Vader heeft al voor mij gekozen. Voordat 
een flard van een gedachte aan Hem in mij kon opkomen. Het is niet de 
lange wandeling terug naar huis die het doet, maar het is Zijn heilzame 
welkom in ‘Het is volbracht’ dat nieuw leven geeft. Zijn Woord getuigt 
ervan en het leven van Jezus spreekt ervan. Op de spaarzame momenten 
dat ik daarvoor de rust kan vinden,  zingt de schepping ervan.  
 
Als ik daarmee vertrouwd raak en het deel van mijn leven wordt, is dit de 
plaats waar ik vandaan kom en waar ik wil zijn. Met deze horizon ben ik 
verweven. Daarom mag ik mij aan deze plaats vasthouden. Ik mag op 



40 

adem komen en gevoed worden. Ook als dat groentesoep met worst is. 
Het is als met de discipelen die aanzitten aan het vuurtje bij het meer van 
Tiberias, uitgenodigd door Jezus zelf om bij Hem te komen en van Hem te 
leren. Zolang ik hier leef, weet ik dat ik goede moed mag hebben en weten 
dat ik door God ben toegerust en de volle blijdschap heb ontvangen in Zijn 
Geest (vgl. 2 Kor. 4: 5 en 6). 
 
Is dan alles op orde? Nee, zeker niet, maar voortgestuwd door Zijn Geest 
staat leven dan in het teken van leren geloven dat ik heel erg welkom ben 
bij mijn Schepper. Op deze plaats. De Schepper die ook mij liefheeft en in 
het leven van Zijn Zoon voor mij is gestorven en opgestaan. Zo mag ik Zijn 
ja verstaan en zelf ja zeggen tegen God. Op deze plaats. Thuis. Zo kan ik 
zeggen met Daniël Lohues ‘Hier kom ik weg’.  
 

Het verhaal van Gea en Gijs Eikelenboom… 
 
De passie voor de muziek van de Dire Straits is er vanaf het begin. Ze 
hebben niet voor niets zoveel nummers in de Top 2000 staan. Dit wordt in 
ons leven nog versterkt na het bezoeken van een concert in de IJsselhallen 
in  Zwolle. 
 
In 2011 gaat Gea de Mont Ventoux fietsen met als doel om geld in te 
zamelen voor de KWF-kankerbestrijding. Naast een sportieve uitdaging is 
er ook de ‘rugzak’ die mensen daar aan elkaar verbindt. In die rugzak heeft 
iedereen zijn eigen verhaal gestopt. Iedere fietser kan daar een meestal 
pijnlijk verhaal vertellen. Voor ons is dat het verlies van verschillende 
naasten waaronder onze lieve (schoon)vader. Het fietsen gaat Gea goed 
af. Na tweederde van de klim afgelegd te hebben, is er een korte stop, 
waarin het slechte nieuws wordt verteld: het weer is omgeslagen. De berg 
laat zijn grimmige kant zien en doet zijn naam eer aan (berg van de wind). 
De hoge windsnelheid en de temperatuur rond het vriespunt zorgen er 
voor dat mensen onderkoeld van de top moeten worden weggehaald. Met 
als gevolg dat er een groep mensen, waaronder Gea, niet door mag naar 
die top. We begrijpen het, maar zijn ook boos en verdrietig. We hebben op 
dat moment nog een paar dagen vakantie over. Gea wil het toch graag 
afmaken door ook het laatste stuk te fietsen. Dat doet ze twee dagen 
later.  
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Voor mij (Gijs) is ‘Brothers in arms’ een lied tegen de zinloosheid van de 
(Falkland) oorlog, maar op die berg wordt ‘Brothers in arms’ voor ons een 
geloofsverhaal.  
 
Rond 8.00 uur ’s morgens staat Gea de volgende dag klaar om het laatste 
stuk met de fiets te beklimmen. Het is er stil en mistig. Er is geen mens te 
bekennen. Vlak voor ze op haar fiets stapt en de steile berg wil beklimmen 
horen we gerinkel van bellen. Even daarna zien we schapen langs de 
helling omhoog komen gevolgd door een herder. Het lijkt of de hemel ons 
iets wil vertellen. De sfeer wordt er onaards van. Terwijl Gea fietst, rij ik in 
de auto en hier en daar wacht ik op haar. Ik luister ondere anderen naar 
de Dire Straits. Tijdens dit wachten in de mist hoor ik in eens ‘Brothers in 
Arms’. Dit lied past precies bij de ervaring van dat moment. 
 
‘These mist covered mountains are a home now for me .But my home is 
the lowlands’  
 
Het intro voelt als de wind op de berg. Nog meer dringt het door waarom 
er zoveel gebeurt op een berg in de Bijbel. Is dit vergelijkbaar met de 
ervaring van Mozes en Elia? God ervaren in het suizen van de wind. Gea 
die zich thuis voelt op deze in mist gehulde berg. JIJ en jij fietsen met mij 
mee op deze berg. Mijn echte thuis blijft natuurlijk de ‘lowlands’. Dat zal 
wel zo blijven.  
 
Someday you'll return to 
Your valleys and your farms 
 
Op een dag zie ik jou/jullie onze geliefden terug in de groene valleien waar 
de Eeuwige woont.  
 
Through these fields of destruction 
Baptisms of fire 
I've witnessed your suffering 
As the battle raged higher 
And though they did hurt me so bad 
In the fear and alarm 
 
We hebben gezien lieve (schoon) vader hoe deze ziekte je vernielt. En hoe 
het leven steeds moeizamer voor je is geworden. Hoe vreselijk hebben we 
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dat gevonden. De chemo’s zijn een zegen en een vloek geweest. Je wordt 
in vuur gedoopt (baptisms of fire).  
 
You did not desert me 
My brothers in arms 
 
Je hebt niet alleen gestreden. ‘Brothers in arms’. Bondgenoten. Wij zijn er 
voor je geweest. God hebben we ervaren in de hulp en in de aanwezigheid 
van anderen die er voor ons zijn en waren. Jullie hebben ons niet 
losgelaten. Die ervaring beleven we op de berg opnieuw. Wie de ‘Mont 
Ventoux’ fietst die mag weten van de kameraadschap, de verbinding en de 
‘klik’. Het delen van verhalen die dat geeft. Het samen de sportieve strijd 
aangaan tegen die onsportieve meedogenloze tegenstander. Het samen 
met een groep mensen stil zijn voor aanvang. Die verbinding, daarin 
ademt God door.  
 
Every man has to die 
But it's written in the starlight 
And every line in your palm 
We are fools to make war 
On our brothers in arms 
 
Het lied eindigt met scherpe, maar de ook (bijna) Bijbelse woorden. 
Ja…(bedenk) …ieder mens sterft. We zijn bond- en lotgenoten. Als mensen 
hebben we elkaar hard nodig. Daarom zijn we een stel sukkels als we 
oorlog met elkaar voeren. Het staat geschreven in het sterrenlicht dat God 
gemaakt heeft. God heeft het geschreven in de palm van Zijn hand, zoals 
wij geschreven staan in de palm van  Zijn hand.  
 

Het verhaal van Reina de Lange en Roel Akkerman… 
 
Wij willen twee nummers noemen die voor ons heel waardevol zijn in 
deze periode van ons leven. 
1. Het gaat om 'In nije dei' van De Kast. Een friestalig nummer dat ons 
dierbaar is en goed past bij onze relatie. De Friestalige Roel & de niet- 
Friestalige  Reina. In de maand mei van dit jaar zijn wij getrouwd. Na het 
lezen van onze trouwgeloften heb ik zelf een stukje uit het refrein 
gezongen voor Roel: 
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‘jou my dyn hân, jou my dyn hert asto it doarst mei my, 
 hjir is myn hân, hjir is myn hert,'k jou myn bestean oan dy, 
 lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei, fynt it ljocht syn wei yn in 
nije dei!’ 
 
We besluiten om na jarenlang samenwonen tóch te gaan trouwen, vooral 
nadat Roel de diagnose ziekte van Parkinson heeft gekregen. Juridische 
aspecten spelen hierbij mee, maar vooral de betekenis van trouwen is 
belangrijk voor ons. Het verbonden zijn en het er-zijn voor elkaar dat nu 
een diepere betekenis heeft gekregen. Het betekent: ik wil er voor je zijn, 
ik wil bij je zijn, wát er in de toekomst ook gaat gebeuren. 
 
2: Daarom hebben Erwin en Hans (van Just4U) op onze trouwerij op ons 
verzoek een heel toepasselijk nummer gezongen :  
'I won't give up' van Jason M'raz.  
 
"I won't give up on us even if the skies get rough, I'm giving you al my love, 
I'm still looking up’. Ik geef het niet op en God geeft mij de kracht om er 
voor je te zijn! Dit nummer met een prachtige tekst over liefde en 
toewijding krijgt dit jaar hopelijk ook een mooie plek in de Top 2000! 
 

Het verhaal van Winette Schaper… 
 
Eigenlijk heb ik een heel lijstje van muziek, waaruit ik maar moelijk kan 
kiezen. Ik begin met ´Halleluja´ van Leonard Cohen. Het is een prachtig 
meezingnummer. ´Old and Wise´ van the Allan Parsonsproject laat iets 
zien van onze eigen levensloop. Ik hoop ´Old and Wise´ te worden. 
Onderweg daarnaar toe zijn het vooral de woorden van Ramses Shaffy 
´Zing, vecht, huil, bid, werk en bewonder´die door mijn hoofd spelen. Ook 
het nummer van Jason Mraz ´I won´t give up´ speelt een rol.  
Prachtig nummer. God heeft ons gaven gegeven die we moeten 
gebruiken. God kent je. We moeten niet te snel opgeven, want kijk eens 
wat we kunnen.Wij zijn het waard! Tenslotte voelt het lied ´Mag ik dan bij 
jou´ van Claudia de Breij aan alsof God het zelf is die het tegen ons zegt of 
zingt. Hij helpt je, Hij beschermt je, je kunt altijd bij Hem terecht, je mag 
komen wanneer je wilt en Hij houdt een kamer voor je vrij. 


