
 OP EEN AFSTAND. 
 
 
     Bm7                                          Fism7 
1. je hebt de roep vernomen, en de stem van God verstaan, 
                       Gmaj7                                 Em7             A    
 om de opdracht te vervullen en de wereld in te gaan, 
               Bm7                                    Fism7 
 je laat nu alles achter, wat vertrouwd is en bekend, 
                        Em7                                     G                        Asus  A 
 maar je mag het zeker weten; Hij is daar waar jij ook bent… 
 
 
                         D         Bm 
RF. Op een afstand, wordt je uitgezonden, 
                      Em              A                          D  G/D A/D 
 en een onbekende wereld wacht je daar, 
                        D           Bm     
 op een afstand, blijven wij verbonden, 
                      Em                   Em7                  Asus   A 
 door de Geest van God verankerd aan elkaar. 
                   D                     Dmaj7   Bm7                A 
 en al ben je uit ons oog, toch blijf je in ons hart 
                   Em                     A                D     G/D  A/D 
 en we brengen jullie noden bij de Heer, 
                  D                         Dmaj7           Bm7                A 
 en we bidden om Zijn kracht en bescherming elke dag, 
                           G                                                  A                       D 
 tot aan het eindpunt van de reis, want daar is geen afstand meer. 
 
 
     Bm7                                          Fism7 
2. je laat je inspireren, door wat je hebt gehoord, 
                       Gmaj7                                 Em7             A    
 en je leven dat je inzet, voegt de daden bij dit Woord, 
               Bm7                                    Fism7 
 al blijft er veel onzeker, wat er komt in je bestaan, 
                        Em7                                 G                        Asus  A 
 ja, dit mag je altijd weten; dat Hij met je mee zal gaan… 
 
  
  tekst en muziek, Filip Leenman 4-2002       Kol. 2:5 
Op een ochtend werd ik gebeld door een van de andere kringleiders met de 
vraag of ik de muziek bezat van het lied “From a distance”, in het verdere 
gesprek bleek dat ze op zoek was naar een lied om dit te zingen voor een 
echtpaar uit hun kring dat binnenkort uitgezonden zou worden naar Oeganda 
voor zendingswerk.Hierover denkende en mede met mijn zus in Jeruzalem in 
gedachten ontstond het bovenstaande lied, wat toen tijdens de 
uitzendingsdienst gezongen is. 
 


