
Themalied: Vrouw! 
 

1. Dankt, dankt nu allen God Allen 1:  Inleidend. Wij mogen God danken dat we hier   
met blijde feestgezangen!    zijn en dat we uit Zijn Woord en door Zijn Geest  
Hij geeft ons deze dag    mogen leren wie wij als vrouw mogen zijn in Zijn 
Wij mogen veel ontvangen.   licht. 
Het Woord dat opengaat,  
dat tot ons allen spreekt. 
De Geest, Die in het hart 
Zijn levenslicht ontsteekt. 

 
2. Verschillend als wij zijn  Allen 2. Inleidend. De HEERE schiep ons vrouwelijk en dat  

van binnen en van buiten,    heeft Hij als Schepper wonderbaarlijk mooi 
klinkt toch, als uit één mond   gedaan. Een ieder met eigen aard en uiterlijk.  
het danklied dat wij uiten.   Daar mogen we Hem voor danken! 
God Zelf schiep ons als vrouw; 
bijzonder mooi en fijn. 
Een ieder als ze is,  
zoals ze er mag zijn. 

 
3. Daar komt een Mirjam aan. Blok A 3.  In dit vers en ook in vers 4 en 5 (1

e
 helft) worden  

 Zij houdt van musiceren    aan de hand van vijf Bijbelse vrouwen, die in de  
en wil met vreugdedans    lezing een plaats zullen krijgen, de verschillende 
Gods grote daden eren.    karakters, eigenschappen en gaven uitgebeeld. 
Daar neemt een Dorcas plaats,      Blok C 
In handwerk creatief. 
Ze geeft van wat ze krijgt 
en heeft haar naaste lief. 

 
4. Kijk, achteraan zit daar  Blok E 4.  Maria Magdalena is een lastig ‘rijmwoord’. De  

Maria Magdalena.    naam is lang en past alleen in de 2
e
 of 4

e
 regel. 

Jezus verloste haar.    met een dubbel rijmwoord in de 4
e
 regel is dat  

Zij volgde Hem meteen na.   mijns inziens acceptabel opgelost, hoewel de 
Ook schuift een Ruth hier aan,  Blok B  beklemtoning iets anders uitvalt. 
belijdend Isrels God. 
Al maakt zij heel veel mee,  
zij weet: God stuurt mijn lot! 

 
5. Daar een Maria nog  Blok D 5.  Het tweede gedeelte van dit vers werkt toe naar  

die Hem graag wil ontmoeten.   een slot, waarin de verscheidenheid in persoon  
Zij kiest het beste deel    weer een plaats krijgt. Ondanks dat is voor  
en knielt aan Jezus’ voeten.   iedereen één ding nodig: aan Jezus’ voeten    
Zo  leggen w’ onze schuld,  Allen  terecht te komen en Hem nodig te leren krijgen  
Maar ook de dank en eer,    als Borg en Zaligmaker. Daar belijden we onze  
verscheiden als wij zijn     schuld, maar mogen we Hem ook danken voor  
aan Jezus’ voeten neer!    Zijn genade. 

 
6. Als wij in waar geloof  Allen 6.  Als we Hem mogen toebehoren en mogen knielen 

steeds dieper mogen groeien,    aan Zijn voeten, worden wij klein voor Hem, maar 
dan zullen wij, als vrouw,     wordt Hij ook groot voor ons. Een waar geloof  
steeds verder openbloeien.   groeit In de diepte. Dan mogen we hier in begin,  
Wij komen tot ons doel:    maar straks voor eeuwig aan ons scheppingsdoel  
Hem eren bovenal!    beantwoorden: Leven tot Zijn eer!   
Ja Hem, Die is en was 
en Die eens komen zal! 
 
 


