
1 mei 2021, 16.30 uur 

Herdenken en toekomst zien

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

Andacht 

Een moment van rust, 
een moment van aandacht, 

een brandende kaars, 
mooie muziek, 

een inspirerende tekst 
       Deze keer werken mee: 

         Zangers van het Deventer Vocaal Ensemble 
Elske te Lindert (sopraan, piano en algehele leiding) 

                    Henk Makkinga (liturg) 
                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

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

Stilte

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

Introitus (uit: Requiem in c), Luigi Cherubini 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
Et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymus, Deus, in Sion, 
Et tibi reddetur votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam, 
Ad te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
Et lux perpetua luceat eis. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie elesion. 

Introitus 
Geef hun eeuwige rust, Heer, 
En het eeuwige licht schijne voor hen. 
U komt de lofzang toe, God, in Sion, 
En u worde de gelofte in Jerusalem gegeven. 
Verhoor mijn gebed, 
Tot u kome alle vlees. 
Geef hun eeuwige rust, Heer, 
En het eeuwige licht schijne voor hen. 
Heer, ontferm u, Christus ontferm u, Heer, ontferm u.  

Graduale (uit: Requiem in c), Luigi Cherubini
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
Et lux perpetua luceat eis. 
In memoria aeterna erit justus. 
Ab auditione mala non timebit.

Graduale 
Geef hun de eeuwige rust, Heer, 
en het eeuwige licht schijne voor hen. 
De rechtschapene zal in eeuwige herinnering zijn, 
hij zal niet bang zijn voor boze laster.  



Tekst: ‘De stille getuige’ (Nienke Woltmeijer)

Sanctus (uit: Requiem in c), Luigi Cherubini
Sanctus, sanctus, sanctus Domine Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

Sanctus 
Heilig, heilig, heilig Heer God der legerscharen. 
Vol zijn de hemelen en de aarde van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend, die komt in naam van de Heer. 
Hosanna in den hoge.  

Pie Jesu (uit: Requiem in c), Luigi Cherubini
Pie Jesu, Domine. 
Dona eis requiem. 
Pie Jesu, Domine, 
Dona eis requiem sempiternam. 

Pie Jesu 

Trouwe Jezus, Heer, 
Geef hun rust. 
Trouwe Jezus, Heer, 
Geef hun eeuwige rust.  

Tekst: ‘No more war’ Carol Barratt/Karl Jenkins

Angus Dei (uit: Requiem in c), Luigi Cherubini
Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem, 
Dona eis requiem sempiternam.

Agnus Dei 
Lam Gods, Dat de zonden der wereld op zich neemt, 
Geef hun rust, 
Geef hun eeuwige rust.  

Stilte

Zegenbede
Moge God jullie zegenen en behoeden. 
Amen.

Muziek: Death is not an end (uit: Requiem for Humanity), Helen Ostafew
(tekst: Zhuangzi 24, Daoism), vertaling: Elske te Lindert

Birth is not a beginning; death is not an end.
There is existence beyond limitation; 
there is continuity without a starting point.
Existence without limitation is space.
Continuity without a starting point is time.
There is birth, there is death,
There is issuing forth, there is entering in.

Geboorte is niet het begin, dood is niet het eind.
Er is bestaan zonder grenzen,
er is een continu doorgaan zonder een beginpunt.
Bestaan zonder grenzen is ruimte,
continuïteit zonder een beginpunt is tijd.
Er is geboorte, er is dood,
geven en ontvangen, Alpha en Omega.  

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

De volgende Andachten zijn op:
15 mei en 19 juni

______________________

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com 
______________________

Voor een bijdrage kunt u storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht
Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven plaatsvinden.

mailto:etelindert@icloud.com

