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Welkom! Je bent van harte welkom om de liederen mee te neuriën. Vanwege de 

Corona-maatregelen zingen echter alleen de cantors.    

 

 

Muziek / Stilte    

   

 

Alleluia, alleluia, alleluia 2x 

Slava tiebie Boze 3x 

Alleluia, alleluia, alleluia 2x 

 

 

1x gezamenlijk lezen, daarna zingen de cantors: 

Gott ist nur Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben 

Gott ist nur Liebe, gebt euch ohne Furcht 

 

 

C’est toi ma lampe, Seigneur. Mon Dieu, éclaire ma ténèbre.  

Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre, Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre. 

 

 

Psalmlezing (allen): Ik hef mijn ogen óp naar de bérgen: vanwáar zal kómen mijn 

húlp? Het is de Éeuwige die over je wáakt, de Eeuwige is je scháduw aan je 

réchterhánd. De Eeuwige zal over je waken voor álle kwáad, hij zal wáken óver je 

ziél. De Eeuwige waakt over je gáan en je kómen, van nú en tót in éeuwigheid. (uit 

Psalm 121)  

 

 

Wij gaan de nacht door het donker. Op zoek naar het levend water. Enkel de dorst 

zal ons licht zijn; enkel de dorst zal on licht zijn. (De noche) 



 
 

 

Lezing (lector):  

Hij vond u in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar.  

Hij omringde u met zorg en met liefde, koesterde u als zijn oogappel.  

Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven,  

zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,  

zo heeft de Eeuwige u geleid. (Uit Deut. 32) 

 

 

1x gezamenlijk lezen, daarna zingen de cantors: 

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. 2x 

  

 

Stilte 

 

 

Our Father in heaven, hallowed be your name. 

 Your kingdom come. 

 Your will be done, on earth as in heaven. 

 Give us today our daily bread. 

 Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. 

 Keep us from temptation, and deliver us from evil. 

 Amen! 

 

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. 

Bless the Lord my soul, who leads me into life. 

  

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei caritá 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 

                                               

Gebed (allen):  

Opgestane Jezus, in de doorploegde aarde van ons leven, plant u het vertrouwen 

van het geloof. Dit kan voor ons een steun worden voor de onuitputtelijke goedheid 

van een mensenhart. Amen. 

 

Een nieuw Taizé-lied: 

Lord, show me the way, and make me ready to follow it: 

Lord, show me the way. Give peace to my heart. 

(Herre, visa mig vägen) 

 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

 

Muziek 

  
Scan QR code voor collecte: kosten van deze 

viering Raad van Kerken 


