
Andacht in de Catharinakerk 

3o mei 2020, 16.30 uur 

‘De vrucht van de Geest is liefde’

************************************************************************************** 

 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) 
      Nicoline Tammes - alt 

                          Wijke Greydanus - liturg 
                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

************************************************************************************** 

O ignis spiritus, Hildegard von Bingen


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

Höchster, was ich habe (uit: Cantate 39), J.S. Bach 

Lezing: Johannes 14, 23-29 

Komm, komm, mein Herze steht dir offen (uit: Cantate 74), J.S. Bach


Tekst: Fluister het mij in, toegeschreven aan Aurelius Augustinus


Jesu, deine Gnadenblicke (uit: Cantate 11, Himmelfahrtsoratorium), J.S. Bach


Stilte 

Höchster, mache deine Güte (uit: Cantate 51), J.S. Bach


Tekst: Gebed, toegeschreven aan Franciscus van Assisi


Zegenbede 
 Moge God jullie zegenen en behoeden. Amen 

Oh lovely peace (uit: Judas Maccabeaus), G.F. Handel


Stilte 

**************************************************************************************
De volgende Andacht is op op zaterdag 20 juni, om 16.30 uur (lofzang op de Schepping). 

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



Teksten: 

O ignis spiritus, Hildegard von Bingen 

Een lofzang op de Heilige Geest:

Vuurvlam van de bemiddelende Geest, gij geeft leven en heelt wonden.

Heilige adem, vuur van liefde, u bent het door wie God mensen samenbrengt en thuisbrengt.

Schild, hoop, gordel van oprechtheid, bescherm die gevangen worden gehouden door een vijand en 
bevrijd hen.

Gij brengt allen samen, door u verdwijnen wolken en worden stenen zacht.

Gij bezielt mensen met wijsheid en geluk.

Hiervoor zeggen we u dank, voor de vreugde van het leven, voor de hoop en voor het licht.


	 

Höchster, was ich habe (uit: Cantate 39), J.S. Bach 

Allerhoogste, wat ik heb

is niets dan uw gave.

Zelfs wanneer ik met wat van U is

dankbaar voor uw aangezicht

zou willen verschijnen,

wenst U toch geen offer.


Komm, komm, mein Herze steht dir offen (uit: Cantate 74), J.S. Bach 

Kom, kom, mijn hart staat voor u open,

ach, laat het uw woning zijn!

Ik heb u lief, dus moet ik hopen

dat uw woord bij mij binnenkomt;

want wie u zoekt, vreest, liefheeft en eert

is de Vader toegewijd.

Ik twijfel niet, ik ben verhoord,

ik kan mij in u vertroosten.


Jesu, deine Gnadenblicke (uit: Cantate 11, Himmelfahrtsoratorium), J.S. Bach


Jezus, ik kan uw genadige blikken

immers voortdurend zien.

Uw liefde blijft hier achter,

zodat ik hier bij voorbaat

in de geest geniet

van de toekomstige heerlijkheid

wanneer wij eens daar voor u zullen staan.


Höchster, mache deine Güte (uit: Cantate 51), J.S. Bach 

Allerhoogste, maak uw goedheid

van nu aan elke morgen nieuw.

Zo zullen wij voor uw vaderliefde,

vervuld van dankbaarheid,

door een vroom leven laten zien

dat wij waarlijk uw kinderen heten.


Oh lovely peace (uit: Judas Maccabeaus), G.F. Handel 

O heerlijke vrede, kom met overvloed gekroond,

verspreid uw zegeningen rondom!



