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Communicantjes van 2023 komen met de pastor binnen.  

 

♫ OPENINGSLIED: MIJN GEBED 

Dit is uw orgel Heer, dit is Uw kerk 

`k Loop zo maar binnen Heer, net van mijn werk 

Niet voor de priester Heer, of `t antiek 

Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek 

 

Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit? 

Maakt het wat uit, o Heer dat ik niet bid? 

Ben niet hervormd of zo, niet katholiek, 

Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek 

 

Ik kom hier vaker Heer, haast elke week, 

Nooit bij een zondagsdienst, nooit voor een preek 

Als je alleen bent Heer, zonder publiek, 

Nou dan geniet je meer van de muziek 

 

Ik had een rotdag Heer, `t lukte niet best 

`k Werd door collega`s Heer, ook nog gepest 

`t Komt door dat orgel Heer, door Uw trompet, 

Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed 

 

WOORD VAN WELKOM door de pastor 
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INLEIDING: 

Welkom bij deze viering en welkom kinderen die binnenkort de 

Eerste Heilige Communie doen.  

Jullie zijn zeker allemaal wel eens in de kerk geweest.  

De eerste keer was zelfs toen jullie nog erg klein waren,  

toen werden jullie gedoopt. Bij die doop kregen jullie een naam.  

Met die naam zijn jullie bekend bij je familie, op school, bij je 

vrienden, vriendinnen en in het dorp. Maar ook en vooral bij Jezus. 

Vandaag vertellen jullie je naam aan de mensen in de kerk en aan 

de mensen die vanuit huis meevieren. 

 

En vandaag zegt Jezus jullie:  

“Fijn dat jullie er zijn; 

fijn dat jullie gaan meedoen met de Eerste Heilige Communie; 

fijn dat jullie je hart willen openen voor Mij. 

Ik hoop jullie nog vaak hier te ontmoeten.” 

 

 

GEBED OM VERGEVING: 

Pastor:  

Vader God, het wordt weer lichter buiten.  

De dagen worden langer. We maken plannen voor carnaval,  

de vakantie, voor ons huis of voor onze tuin.  

We zijn zo druk, dat we elkaar vergeten.  

We snauwen tegen elkaar of lopen zomaar langs elkaar heen.  

Nu we hier in uw kerk zijn, dringt dat tot ons door.  

Nu we hier in de kerk even rustig na kunnen denken,  

zien we in, dat het niet goed was. 

God, vergeef ons en help ons,  

om in het vuur van het plannen-maken, 

elkaar niet te vergeten.  

Laat ons tijd vrijmaken voor elkaar. 
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Kind:  

Soms ben ik heel erg boos of heb ik veel verdriet.    

Soms wil ik niet naar school of lust ik mijn eten niet. 

Soms plaag ik wel eens anderen of ben ik een beetje stout.  

Soms wil ik niet naar bed of doe ik wel eens iets fout.  

Maar als ik dan naar buiten ga, dan zie ik al die bloemen.  

De zon, de vogels en het gras of hoor de bijtjes zoemen. 

Dan weet ik dat U hier bent, zo heel dicht aan mijn zij.  

Dan heb ik spijt van al die dingen, maar ik weet U vergeeft het mij.  

 

Pastor: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  

Amen 

 

 

♫ LIED VAN ONTFERMING: HALLELUJAH 

Solist: I heard there was a secret chord  

that David played and it pleased the Lord  

but you don’t really care for music, do you? 

Well, it goes like this, the fourth, the fifth,  

the minor fall and the major lift,  

the baffled king composing Hallelujah,  

Koor: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah  

 

Solist: Your faith was strong but you needed proof, 

You saw her bathing on the roof, 

Her beauty in the moonlight overthrew you, 

She tied you to her kitchen chair, 

She broke your throne and she cut your hair. 

And from your lips she drew the Hallelujah. 

Koor: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah  
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Solist: Your well maybe there’s a God above  

but all I’ve ever learned from love  

is how to shoot somebody who out drew you 

And it’s not a cry that you hear at night 

It’s not someone who’s seen the light 

It’s a cold and it’s a broken Hallelujah, 

Koor: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah  

 

Solist: Hallelujah, Hallelujah 

 

Heer, ontferm U 

 
OPENINGSGEBED: door de pastor 
 

VOORSTELLEN VAN DE COMMUNICANTEN 

De pastor roept de kinderen naar voren.  

Na het voorstellen gaan de kinderen weer in de kerk zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ CAN’T HELP FALLING IN LOVE 

Wise men say, only fools rush in, 

But I can`t help, falling in love with you. 

Shall I stay, would it be a sin 

If I can`t help, falling in love with you. 

 

Like a River flows,  

surely to the sea 

Darling so it goes,  

some things are meant to be 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijpPvsvYHgAhWN3KQKHa95BGsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-recht-op-samen-komen-i23394.html&psig=AOvVaw3VJD3EX9wqoCwyK2Tp5DxR&ust=1548249717415684
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijpPvsvYHgAhWN3KQKHa95BGsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-recht-op-samen-komen-i23394.html&psig=AOvVaw3VJD3EX9wqoCwyK2Tp5DxR&ust=1548249717415684
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijpPvsvYHgAhWN3KQKHa95BGsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-recht-op-samen-komen-i23394.html&psig=AOvVaw3VJD3EX9wqoCwyK2Tp5DxR&ust=1548249717415684
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Take my hand,  

take my whole life too,  

For I can`t help,  

falling in love with you 

 

Like a River flows,  

surely to the sea 

Darling so it goes,  

some things are meant to be 

 

Take my hand, take my whole life too, 

For I can`t help, falling in love with you 

For I can`t help, falling in love with you 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Inleiding op de Bijbel, door Oud-Prins Jos II 

‘Sorry, sorry, sorry! Het is steeds hetzelfde liedje met jou!  

Bij alles roep je sorry, maar even later doe je het gewoon weer!’ 

Met een boos hoofd kijkt mamma Lisa aan. ‘Waarom haal je nou 

weer een pak koekjes uit de kast, terwijl we net hebben 

afgesproken dat je dat eerst vraagt?’  

‘Ja, sorry, hoor…’floept Lisa er weer uit. Ze schrikt er zelf van. 

‘Zie je wel’ roept mamma, ‘je meent er helemaal niks van.’ 

Beschaamd kijkt Lisa naar de grond.  

‘De hele dag roep je sorry’ gaat mamma door, ‘kom je te laat 

binnen; sorry… gebruik je een vies woord; sorry…  

heb je je spullen niet opgeruimd; sorry… Het is erg makkelijk 

gezegd, maar sorry moet je niet zéggen, sorry moet je doen!!’ 

Diezelfde avond heeft de mamma van Lisa een gesprek met de juf. 

‘En?’ vraagt Lisa als mamma terugkomt. ‘De juffrouw is heel trots 

op jou! En ik ook!’ Mamma trekt Lisa naar zich toe.  

‘De juf vertelde me dat je het een paar keer opgenomen hebt voor 

gepeste kinderen. Je hebt dat heel goed gedaan!’  

Lisa’s gezicht klaart op. ‘Die pesters moeten het maar goed maken’ 

zegt ze stellig. ‘Want sorry moet je niet zeggen, sorry moet je 

doen!’ Ze moeten er allebei om lachen. 
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♫ TUSSENZANG: SPREEK MET MIJ 

Refrein: Spreek met mij, door de mensen, Heer 

Denk met mij, door de mensen, Heer 

Leef met mij, door de mensen, Heer 

Geef mijn leven zin. 

 

Vreugd en nood, is een deel van mij, 

Haat en dood, is teveel voor mij, 

Wijn en brood, deel het uit met mij, 

Geef mijn leven zin.      Refrein 

 

Mens te zijn, is in dierbaarheid, 

Mens te zijn, door genegenheid, 

Mens te zijn, in mentaliteit 

Geef mijn leven zin.      Refrein 

 

Mijn gebed mag gelovig zijn, 

Mijn gebed durft een hopen zijn, 

Mijn gebed kan slechts liefde zijn 

Geef mijn leven zin.      Refrein 

 

TWEEDE LEZING Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus 

aan de christenen van Korinte 2, 6-10.  

 

De wijsheid waar ik mee kom, is alleen te begrijpen voor mensen 

die eraan toe zijn. Het is geen wijsheid van deze wereld of van de 

geestelijke machten van deze wereld. Die machten zullen 

vernietigd worden. Maar de wijsheid waar ik over spreek,  

is de wijsheid van God. Het gaat daarbij over dingen die heel lang 

verborgen waren. Maar nu zijn ze aan ons bekend gemaakt.  

Ik bedoel het plan dat God al vanaf het begin van de tijd had 

klaarliggen om ons te redden. De geestelijke machten van deze 

wereld wisten niet hoe Hij dat wilde doen. Als ze het wél hadden 

geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd.  

Maar het is gegaan zoals er in de Boeken staat: "Niemand heeft 

ooit zoiets gezien. En niemand heeft ooit zoiets gehoord.  
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Geen mens heeft ooit zoiets kunnen bedenken.  

Maar zó is Gods plan voor de mensen die van Hem houden."  

En nu heeft God aan óns zijn plan bekend gemaakt door zijn Geest. 

Want Gods Geest weet alles.  

Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. 

 

Woord van de Heer       Wij danken God.  

 

♫ KUMBAYA, MY LORD 

Refrein:   Kumbaya my Lord, kumbaya (3x) 

        Oh Lord, kumbaya (2x) 

 

For the sun, that rises in the sky 

For the rythm of the falling rain 

For all life, great or small 

For all that's true, for all you do  Refrein 

 

For one second on this world you made 

For the love that will never fade 

For a heart beating with joy 

For all that's real, for all we feel  Refrein 

 

O Lord,…. Kumbaya, O Lord,…. Kumbaya! 

 

 

ALLELUJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

EVANGELIE: Matteüs 5, 17-26 

Vg.:  De Heer zij met U  

         En met uw geest 

Vg:  Lezing uit het H. Evangelie van onze Heer Jezus Christus  

         volgens Matteüs 

         Lof zij u Christus 

 

Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Denk niet dat Ik ben gekomen om 

de Boeken van de Wet en de Profeten af te schaffen.  

Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om alles te doen 

wat erin staat. Luister goed! Ik zeg jullie dat niet één letter of 

komma van de wet zal worden afgeschaft voordat de hemel en 

aarde ophouden te bestaan. Eerst zal alles gebeuren wat erin staat. 

Jullie moeten je aan alle wetten en leefregels houden die erin staan. 

Ook aan alle kleine dingen die erin staan. Je mag de mensen niet 

leren dat iets uit de wet onbelangrijk is. Als je dat wel doet, zul je 

zelf ook onbelangrijk zijn in het Koninkrijk van God. Je moet je 

aan alle wetten en leefregels houden en aan de mensen leren om 

dat ook te doen. Dán zul je geprezen worden in het Koninkrijk van 

God. Want Ik zeg jullie: als jullie niet beter leven dan de 

wetgeleerden en Farizeeërs, zullen jullie het Koninkrijk van God 

niet binnengaan.  

 

Woord van de Heer   -   Wij danken God 
 

 

OVERWEGING 
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GELOOFSBELIJDENIS  

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, 

De gemeenschap van de heiligen: De vergeving van de zonden; 

De verrijzenis van het lichaam; En het eeuwig leven.  

Amen.    

 

VOORBEDEN: 

Goede God, 

Wij bidden voor alle kindjes van onze parochie die in het 

afgelopen jaar gedoopt werden, en voor de kinderen die in mei hun 

Eerste Heilige Communie vieren: dat zij mogen opgroeien tot fijne 

en gelukkige mensen... 

Laat ons bidden: 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 

Goede God, 

Wij bidden voor alle ouders;  

omdat opvoeden niet altijd gemakkelijk is;  

wilt U hen helpen om moedig en geduldig op weg te gaan met hun 

kinderen en hen altijd trouw te blijven...  

Laat ons bidden: 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 
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Goede God,  

Wij bidden voor alle kinderen en ouders van deze wereld die niet 

zo gelukkig zijn als wij: dat hun honger wordt gestild,  

dat zij kleren en onderdak hebben, dat zij bij medemensen en bij 

God steun en hoop vinden...  

Laat ons bidden: 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

INTENTIES van de parochie 

AFSLUITEND GEBED door de pastor 

 

COLLECTE 

 

♫ COLLECTELIED: YOU’VE GOT A FRIEND 

When you're down - and troubled 

And you need some love and care 

And nothing - nothing is going right 

Close your eyes - and think of me 

And soon I will be there 

To brighten up - even your darkest night 

 

You just call - out my name 

And you know - wherever I am 

I'll come running - to see you again 

Winter, spring, summer or fall 

All you have to do is call 

And I'll be there,  

You've got a friend 

 

If the sky - above you 

Should turn dark - and full of clouds 

And that old north wind should begin to blow 

Keep your head together 

And call my name out loud 

Soon I will be, knocking upon your door 
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You just call - out my name  

And you know - wherever I am 

I'll come running - to see you again 

Winter, spring, summer or fall 

All you have to do is call 

And I'll be there 

You've got a friend (3x) 

 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE 

Prefatie       (allen gaan staan) 

De Heer zij met U 

Allen: En met uw geest.  

Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, 

altijd en overal, door Christus onze Heer.  

Bij zijn eerste komst temidden van de mensen is Hij mens 

geworden zoals wij, om te doen wat Gij eens hebt beschikt,  

nog voor de tijd begon. Hij werd voor ons de weg, die leidt naar 

het eeuwig heil. Eens komt Hij weer in heerlijkheid.  

Dan worden al zijn gaven openbaar, waarop wij nu reeds met 

vertrouwen durven hopen. Daarom, met alle engelen, machten en 

krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden 

wij U en zeggen U toe vol vreugde: 

 

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!  

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den Hoge. 
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Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen.  

Wij danken U voor ons leven en vooral voor Jezus Christus,  

uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek 

gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.  

Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij 

zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.  

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel  

om te doen wat Hij heeft voorgedaan.  

 

En wij bidden U: Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn,  

zodat zij Lichaam en Bloed mogen worden van Jezus Christus,  

uw Zoon. Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf,  

was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.  

Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen,  

want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.  

 

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U,  

gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  

 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,  

dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten  

tot vergeving van de zonden.  

Blijft dit doen om Mij te gedenken.  

 

Verkondigen wij nu samen dit mysterie van het geloof. 

 

Daarom zijn wij hier samen Vader,  

en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk.  

Zijn offer heeft Hij aan de Kerk gegeven:  

zo vieren wij zijn dood en zijn verrijzenis.  
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Heilige Vader in de hemel, wij bidden U:  

neem ook ons op in uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon.  

Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven.  

Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.  

Daarom zeggen wij:  

Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U  

 

Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.  

Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet 

voorbij.  

Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U  

 

Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel  

te eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer;  

zo maakt U ons blij door de kracht van de heilige Geest.  

Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk,  

en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.  

Denk, Heer, aan onze paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes 

en aan alle andere bisschoppen.  

Help iedereen die leerling wil zijn van Jezus, uw Zoon:  

en laat ons vrede en vreugde brengen aan alle mensen.  

Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U  

 

God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U  

en bij Jezus Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder,  

de H. Jozef haar bruidegom en met alle heiligen.  

Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.  

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,  

Heer onze God, almachtige Vader,  

in de eenheid van de heilige Geest,  

hier en nu en tot in eeuwigheid.  

Amen. 
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ONZE VADER 

Onze Vader 

die in de hemel zijt,   

Uw naam worde geheiligd,  

Uw rijk kome,  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood,  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  

en breng ons niet in beproeving,  

maar verlos ons van het kwade.   

 

Vg.: Verlos ons, Heer van alle kwaad. 

Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw 

barmhartigheid vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle 

onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias,  

uw Zoon. 

 

Want van U is het koninkrijk,  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.  

 

VREDESWENS 

 

♫ I WILL FOLLOW HIM 

I will follow Him  

Follow Him where ever He may go 

And near Him I always will be, 

For nothing can keep me away,  

He is my destiny 

 

I will follow Him 

Ever since he touched my heart I knew 

There isn’t an ocean too deep, 

a mountain so high it can keep 

Keep me away, away from his love 
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I love Him, I love Him, I love Him, 

And where he goes, I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow 

 

I will follow Him 

follow Him where ever He may go 

There isn’t an ocean too deep,  

a mountain so high it can keep, keep my away 

 

We will follow Him  

follow Him where ever He may go 

There isn’t an ocean too deep 

a mountain so high it can keep,  

keep us away, away from his love 

 

I love Him,  oh yes I love Him, 

I’ll follow,  I’m gonna follow 

True love,  he’ll always be my true love 

Forever,  from now until forever 

 

I love Him, I love Him, I love Him, 

And where he goes, I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow 

He’ll always be my true love,  

my true love, my true love 

From now until forever, forever, forever. 

There isn’t an ocean too deep, a mountain so high it can keep 

Keep us away, away from his love. 

 

COMMUNIE 

Zalig zij, die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  

A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

maar spréék en ik zal gezond worden. 
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♫ COMMUNIELIED: SCARBOROUGH FAIR 

Are you going to Scarborough Fair? 

Parsley, sage, rosemary and thyme 

Remember me to one who lives there 

She once was a true love of mine 

 

Tell her to make me a cambric shirt 

Parsley, sage, rosemary and thyme 

Without no seam nor needlework 

Then she'll be a true love of mine 

 

Tell her to find me an acre of land 

Parsley, sage, rosemary and thyme 

Between the salt water and the sea strand 

Then she'll be a true love of mine 

 

Tell her to reap it in a sickle of leather 

Parsley, sage, rosemary and thyme 

And gather it all in a bunch of heather 

Then she'll be a true love of mine 

 

Are you going to Scarborough Fair? 

Parsley, sage, rosemary and thyme 

Remember me to one who lives there 

She once was a true love of mine 
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♫ COMMUNIELIED: THE ROSE 

Some say love, it is a river, that drowns the tender reed 

Some say love, it is a razor, that leaves your soul to bleed 

Some say love, it is a hunger, an endless aching need 

I say love, it is a flower, and you, its only seed 

 

It's the heart afraid of breaking, that never learns to dance 

It's the dream afraid of waking, that never takes the chance 

It's the one who won't be taken, who cannot seem to give 

And the soul afraid of dying, that never learns to live 

 

When the night has been too lonely and the road has been too long 

And you think that love is only, for the lucky and the strong 

Just remember in the winter, far beneath the bitter snows 

Lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose 

 

GEBED: door de pastor  

 

SLOTTEKST door een communicantje: 

Wij vonden het heel fijn om ons aan u allemaal voor te stellen. 

Vandaag hebben we kunnen zien hoe het is om samen in de kerk te 

zijn en om samen te vieren. Wij zijn dankbaar voor alle mensen om 

ons heen, die ons helpen om voor ons zorgen. Nu gaan wij samen 

met vertrouwen verder en ons voorbereiden op de Eerste Heilige 

Communie. 

 

MEDEDELINGEN  

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Pr. De Heer zij met U 

A.: En met uw geest. 

Pr.: Zegene en behoede u de almachtige en barmhartige God 

 Vader, Zoon en heilige Geest. 

A: Amen 

Pr.: Gaat nu allen heen in vrede 

A: Wij danken God  
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♫ SLOTLIED:  

ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK EN BEWONDER 

Voor die gene in een schuilhoek achter glas 

voor die gene met de dicht beslagen ramen 

voor die gene die dacht dat hij alleen was 

moet nu weten we zijn allemaal samen 

 

Voor die gene met het dicht geslagen boek 

voor die gene met de snel vergeten namen 

voor die gene met het vruchteloze zoeken 

moet nu weten we zijn allemaal samen 

 

Refrein: 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet zonder ons 

 

Voor die gene met de slapeloze nacht 

voor die gene die 't geluk niet kan beamen 

voor die gene die niets doet alleen maar wacht 

moet nu weten we zijn allemaal samen 

 

Voor die gene met zijn mateloze trots 

in zijn risicoloze hoge toren 

op zijn risicoloze hoge rots 

moet nu weten zo zijn we niet geboren   Refrein 

 

Voor die gene met het open gezicht 

voor die gene met het naakte lichaam 

voor die gene in het witte licht 

voor die gene die weet we komen samen Refrein 

 

Niet zonder ons…. (13x) 
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Bedankt voor jullie komst! 

Wij zien jullie graag terug bij de volgende gezinsviering  

(Palmpasen) op zondag 2 april om 09.30u in de Goede Herder 

 

 

 

 

 

 


