
Bij het thema ´Balans´ kun je denken aan een weegschaal. Bij het 
uitzoeken van de liederen voor de playlist op Spotify dacht ik opeens 
weer aan een, voor mij onvergetelijk, moment in mijn leven. Jezus liet 
mij zien dat Hem volgen niet een kwestie is van mijn inzet en daden 
voor Hem in evenwicht houden, maar start bij Hem zoeken. 

In liefde voor Christus zet ik mij graag in met de talenten en tijd die Hij 
mij gegeven heeft. Maar door hard te werken, nam ik te weinig tijd om 
te luisteren, te bidden en stilte te zoeken bij Hem. Totdat mijn oudste 
zoon, toen nog een jongen van 6, ziek werd. Ik kan me herinneren dat ik 
gewoon door ging met alles wat ik altijd al deed, maar ondertussen was 
ik erg bang voor een onzekere toekomst. En toen ging ik een weekend 
mee als leider op kamp met de groep tieners van mijn kerk. Tijdens een 
stille tijd moment, in de ochtend op de Brunssummerheide, werd ik 
eindelijk echt stil. En luisterde ik naar Hem. 

Op dat moment kwam er een lied in mij op. Zomaar opeens. Een lied 
dat ik al lang niet meer had gehoord. En ik zocht de tekst op: ´aan Uw 
voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij U … Zoals 
een vader die zijn kind omarmt, ja zo omarmt U ook mij. U bent een 
Vader die vertroost en beschermt, en ik komt tot rust bij U´ 
(Opwekking 462). 
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Die ochtend kwam in de stilte het besef. Ik vínd geen balans door zelf 
een weegschaal in evenwicht te moeten houden. Ik kóm in balans door 
alles bij God te brengen en stil te worden bij Hem. Aan Zijn voeten is de 
hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij Hem. Het gaf zoveel rust op dat 
moment en ik neem deze waarheid sindsdien mee in mijn hele leven. 
Geniet mee van liederen en muziek die lezers van ons tijdschrift 
hebben aangedragen bij het thema: Balans! En hopelijk spreken de 
woorden ook tot jouw hart.                                                           
                                                                                                        -Daniëlle
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Op de volgende pagina vind je een greep uit de door lezeressen 
aangedragen nummers voor de Limburgs Liefste playlist van 

deze editie met als thema 'Balans'. 
Ook de Playlists van de voorgaande edities zijn nog altijd 

te beluisteren via ons Spotify account.
 

Voor een volgende editie ook een mooi nummer aandragen?
Houd onze socials in de gaten voor de aankondiging van de nieuwe 

thema's en laat een reactie achter of stuur een bericht naar 
info@limburgs-liefste.nl
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"Dit is vandaag, je 

hoeft maar 1 ding te 
doen en dat is er 

zijn!" Mooie 
woorden van 

zangeres Kinga Ban 
in het lied: 
Vandaag."

"Het nummer 
Control is een

prachtig lied van
overgave aan God. U
heeft mij niet nodig,

God, maar Uw Liefde 
geeft mij de vrijheid om 

U controle te geven 
over mijn leven. Een 

lied van Tenth 
Avenue North."

"We blijven vaak 
maar strijden, maar staan 

daarbij onszelf, anderen en 
soms zelfs God in de weg. 
‘Geef het aan Mij, stop je 
verzet’ bezingt Matthijn 

Buwalda. Een mooi lied over 
de realiteit van je strijd 

overgeven aan God: 
Staak de strijd."

 

"Balans vinden, is 
dichtbij Jezus 

blijven. Het lied van 
het Oslo Gospel 

Choir zegt: Hold me 
close, safely rest

in your arms."

"Als je soms 
even vergeet om 

goede balans te vinden 
in je leven, dan is het mooi 

om dit lied te luisteren: 
Nobody van Casting 
Crowns. Wie ben ik? 

Waarom mag ik
Zijn kind zijn?"

"In I know Who
holds the future worden 

met herkenbare woorden 
de twijfels bezongen in
het leven, maar ook het 
vertrouwen dat we als 

gelovigen mogen hebben: 
Wij weten Wie de 

toekomst in handen 
heeft!"


