
Slotlied: Dat je de weg mag gaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  t. A. Govaert/ m. R. den Arend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: Voor kleine mensen  - Psalm 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij zal opkomen voor de misdeelden,  

Hij zal de machten die ons dwingen  

breken en binden, Hij zal leven,  

onvergankelijk als de zon.   

Refrein  
 

Zoals de dauw die de aarde drenkt,  

zo zal Hij komen en in die dagen zullen trouw  

en waarachtigheid bloeien,  

zal er vrede in overvloed zijn.  

Géén refrein 
 

Dan dragen de bergen schoven van vrede 

en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 

een vloed van koren, golvende velden 

een stad rijst op uit een zee van groen. 

 Refrein 
 

Zijn naam is tot in eeuwigheid, 

zolang de zon staat aan de hemel. 

Zijn naam gaat rond over de aarde,  

een woord van vrede, van mens tot  mens. 

 Refrein 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Woord van welkom 

 

 

 

 

Eucharistieviering 

 

Zondag 

22 januari 2023 

 

 

‘In een schitterend 

licht’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

 

Lector:  

Bart van Straaten 

 

Muziek:  

Rob Engels 

Selma Peters  

Wout Moerman 

Koor van het 

Stadsklooster 

Mariken  

 

 

 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 

 

 
 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kyrielied: Hoe lang nog 

Hoelang nog? Waar, waarom? Wie? 

Uit de diepte. Wat zou ik roepen? 

Heb genoeg geroepen. 

Jou roep ik - in het holste van de nacht. 

Ik roep ‘Weer mij niet af’ - je zwijgt.  

Zwijg me niet dood.  

Ik roep ‘Verstoot mij niet zwijg me niet dood’.                 

Hoelang nog? Waar, waarom? Wie?  

Uit de diepte. Jou roep ik in het holste van de 

nacht. 
Uit: Kerstoratorium - Om Nieuw begin   

Gebed om vergeving 

Lofzang: Look at the word 
 
Look at the world,  everything all around us. 

Look at the world and marvel every day. 

Look at the world, so many joys and wonders. 

So many miracles along our way. 

 

Refrein: 

Praise to thee, o Lord for all creation. 

Give us thankful hearts, that we may see. 

All the gifts we share and every blessing, 

all things come of thee. 

 

Look at the earth, bringing forth fruit and flower. 

Look at the sky, the sunshine and the rain. 

Look at the hills, look at the trees and mountains, 

valley and flowing river, field and plain. 

Refrein: 

 

Think of the spring, think of the warmth of 

summer, bringing the harvest before the winters 

cold. Everything grows, everything has a season, 

till it is gathered to the Father’s fold.  

Refrein: 

 

Every good gift, all that we need and cherish 

comes from the Lord in token of his love. 

We are his hands, stewards of all his bounty. 

His is the earth and his the heavens above. 

Refrein: 

t. en m. John Rutter 

Lezing: Jesaja 8, 23b - 9, 3 

Tussenzang: Als op de dag van de oogst 

     

Het volk dat in de duisternis gaat  

zal aanschouwen groot licht. 

Die wonen in schaduw van dood 

over hen op gaat het licht. 2x 

 

Zij zullen lachen en juichen 

als op de dag van de oogst. 

 

Het volk dat in duisternis gaat 

zal aanschouwen groot licht. 

Die wonen in schaduw van dood 

over hen op gaat het licht. 
Uit: Klein Kerst Oratorium – H. Oosterhuis 

Evangelie: Matteüs 4, 12-17 

Overweging 

Acclamatie: Alleluia - Taizé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereiden van de tafel  

Collecte / Intenties 

Tafelgebed: ‘Gij die weet’ 

Onze Vader 

Vredeswens: Vrede voor jou                                                              

Breken en delen 

Communielied: Irish Blessing 

May the road rise to meet you, 

May the wind be ever at your back, 

May the sun shine warm upon your face,  

And the rain fall soft upon your fields, 

And until we meet again,  

May God hold you, may God hold you,  

ever in the palm of his hand.  
(Arr. Bob Chilcott) 

Voorbede en acclamatie 

 

 

Het is goed je te verlaten op de Heer, goed op de Heer je hoop te 
vestigen. 

 

Stilte 

Mededelingen 

Zegenwens 

 


