
Andacht in de Catharinakerk 

3 mei 2020, 19.30 uur 

‘Live as if you were to die tomorrow,
Learn as if you were to live forever’

************************************************************************************** 
 Andacht 

 Een moment van rust, 
 een moment van aandacht, 
 een brandende kaars, 
 mooie muziek, 
 een inspirerende tekst          Deze keer werken mee: 

                Elske te Lindert (sopraan en vleugel) 
                          Henk Makkinga - liturg 

                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  
************************************************************************************** 
Pianomuziek 

Aansteken kaarsen 
 Licht dat leven doet,  God in ons midden, Liefde die ons draagt 

Requiem aeternam, Gregoriaans en Elske te Lindert 
Contemplation (uit: Requiem for Humanity), Helen Ostafew 

Tekst: ’21 juli 1944’, Anne Frank 

Lux aeterna, Gregoriaans en Randall Stroope 
Faith (uit: Requiem for Humanity), Helen Ostafew 

Tekst: ‘Faith’ (Geloof) Mahatma Gandhi 

Pie Jesu (uit: Requiem), Gabriel Fauré 

Stilte 

Death is not an end (uit: Requiem for Humanity), Helen Ostafew 

Tekst: ‘No more war’ (Geen oorlog meer) Carol Barratt/Karl Jenkins, vertaling: Hanneke Makkinga 

In Paradisum, Gregoriaans en Elske te Lindert 

Zegenbede 
 Moge God jullie zegenen en behoeden. Amen 

Prayer (uit: Requiem for my Friend), Zbigniew Preisner 

Stilte 

**************************************************************************************
De volgende Andacht is op op zaterdag 30 mei, om 16.30 uur (rond Pinksteren). 

Ook deze Andacht is online bij te wonen en later terug te luisteren. 



Teksten: 

Requiem aeternam 

Requiem aeternam dona eis, Domine; et lux perpetua luceat eis. 

Geef hun de eeuwige rust Heer en laat het eeuwige licht hen beschijnen.  

Contemplation 
(tekst: The Buddah Anguttara Nikaya), vertaling: Elske te Lindert 

Short, alas, is the life of man, 	 	 	 Het leven van de mens is maar kort,		  
Limited and fleeting, 	 	 	 	 	 kort en vluchtig,	 

full of pain and torment.	 	 	 	 vol pijn en kwelling.


One should wisely understand this, 	 	 	 Verstandig is 
Do good deeds and lead a holy life, 		 	 om goede daden te doen en een heilig leven te leven, 
For no mortals ever escape death.	 	 	 want geen enkel mens zal de dood ooit ontvluchten.

Just as the dewdrop, 		 	 	 	 Zoals een druppel dauw

at the point of the grass-blade	 	 	 op het puntje van een grasspriet

At sunrise soon will vanish 	 	 	 	 bij zonsopgang snel zal verdwijnen 
And does not remain for long: 	 	 	 en dus nooit lang zal blijven, 
Just so is the dew drop-like life of men 	 	 zoals die druppel dauw is het leven van de mens,

very short and fleeting.	 	 	 	 kort en vluchtig.

Just as at the pouring down of a mighty rain,	 Zoals bij een flinke regenbui

The bubbles on the water very soon vanish	 	 de rimpeling in het meer snel weer zal verdwijnen

And do not remain for long:	 	 	 	 en dus nooit lang zal blijven, 
Just so is the bubble-like life of men 	 	 zoals die rimpeling is het leven van de mens,	 

very short and fleeting.	 	 	 	 kort en vluchtig.

Just as the cattle for slaughter, 	 	 	 Zoals het vee voor de slacht, 
Whatever is their footing, 	 	 	 	 hoe sterk ze ook op hun poten staan, 
Stand on the brink of death, 		 	 	 toch altijd op de rand van de dood balanceren, 
Just so is the life of men 	 	 	 	 zo is ook het leven van de mens	 	 

very short and fleeting.	 	 	 	 kort en vluchtig.


Lux aeterna 

Lux aeterna luceat eis, Domine; cum sanctis tuis in aeternum, quia pius est. 
Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. 

Laat uw eeuwige licht hen beschijnen,  
samen met Uw heiligen in eeuwigheid, want U bent vol van genade. 
Geef hun de eeuwige rust Heer en laat het eeuwige licht hen beschijnen. 



Faith 
(tekst: Mahatma Gandhi), vertaling: Hanneke Makkinga 

You must not lose faith in humanity   Je mag het geloof in de mensheid niet verliezen, 
Humanity is an ocean.    de mensheid is een oceaan . 
If a few drops from the ocean are dirty  Als een paar druppels van de oceaan vies zijn 
The ocean does not become dirty.   wordt de oceaan niet vuil. 

In a gentle way you can shake the world.  Op een zachte manier kun je de wereld opschudden. 
Where there is love there is life.   Waar liefde is, is leven. 
Though we may know him by a thousand names, Hoewel we hem bij duizenden namen kennen, 
He is one and the same to us all.   is hij één en dezelfde voor ons allemaal. 

An eye for an eye makes the whole world blind. Oog om oog maakt de wereld blind. Ons leven is 
Our life is a long and arduous quest after truth. een lange en moeizame zoektocht naar de waarheid. 
Live as if you were to die tomorrow,   Leef alsof je morgen zou sterven, 
learn as if you were to live forever.   leer alsof je voor altijd zou leven. 

Pie Jesu 

Pie Jesu Domine, 
Dona eis requiem sempiternam 

Genadige Heer Jezus, geef hun rust, eeuwige rust 

  
Death is not an end 
(tekst: Zhuangzi 24, Daoism), vertaling: Elske te Lindert 

Birth is not a beginning; death is not an end. Geboorte is niet het begin, dood is niet het eind. 
There is existence beyond limitation;   Er is bestaan zonder grenzen, 
there is continuity without a starting point.  er is een continu doorgaan zonder een beginpunt. 
Existence without limitation is space.  Bestaan zonder grenzen is ruimte, 
Continuity without a starting point is time.  continuïteit zonder een beginpunt is tijd. 
There is birth, there is death,   Er is geboorte, er is dood, 
There is issuing forth, there is entering in.  geven en ontvangen, Alpha en Omega. 

In paradisum 

In paradisum deducant angeli; 
in tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 
Chorus angelorum te suscipiat, 
et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem. 

We wensen je toe dat de engelen je begeleiden naar het paradijs;  
dat de martelaren je ontvangen bij je komst en je begeleiden naar de heilige stad Jeruzalem. 
We wensen je toe dat het koor van engelen je ontvangt  
en dat je samen met de ooit arme Lazarus eeuwige rust krijgt, eeuwige rust. 

Prayer 

Heer, help ons 
om onze kracht te verzamelen in moeilijke tijden 
zodat we door kunnen leven 
met vertrouwen richting een waardevolle toekomst 
wees zo goed om ons die hoop te geven 


