
19 maart 2022, 16.30 uur 

This will be our reply to violence:
to make music more intensely, more beautifully,

more devotedly than ever before
(Leonard Bernstein)

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

Andacht 

Een moment van rust,           Deze keer werken mee: 
een moment van aandacht,             Elske te Lindert - sopraan en piano 
een brandende kaars,          Wijke Greydanus (liturg) 
mooie muziek,             (initiatief van Catharina Spiritueel) 
een inspirerende tekst 

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

Programma: 

O lieve Heer geef vrede, E. te Lindert


Aansteken kaars

	 Licht dat ons leven doet,

	 God in ons midden,

	 Liefde die ons draagt


Du bist die Ruh, F. Schubert

	 Jij bent de rust, jij bent de vrede.

	 Kom ook in mijn hart,

	 verdrijf al mijn angsten

	 en geef me een hart vol vreugde.


Tekst: Ik heb de hele winter niet geweten (Paul Verbruggen)


Lob der Tränen, F. Schubert

	 Hoe mooi de natuur ook is,

	 soms zijn er tranen.

	 Maar zoals de regen de bloemen weer nieuw leven geeft,

	 zo kan de ziel weer opbloeien, door de tranen heen.




Instrumentaal: Kiss the rain, Yiruma

Stilte


Gruss, F. Mendelssohn

	 Er zingt een heel klein liedje in mijn hoofd…

	 Is het… de lente?


Tekst: Lente (Kris Gelaude)


Frühlingsglaube, F. Schubert

	 De natuur verandert, de lente komt!

	 Ach arm hart, wees niet bang, de bloemen laten zich niet tegenhouden!


Instrumentaal: Le moulin, Yann Tiersen

Stilte


Mailied, L. Beethoven

	 Hoe prachtig is de natuur

	 We bidden voor nieuwe liedjes en nieuwe dansjes


Tekst: Herrijzenis (M. de Bruijne) 

Nachtlied, F. Mendelssohn

	 De nacht nadert, maar we weten dat een nieuwe dag komen zal

	 en we danken God totdat de nieuwe zon opgaat


Zegenbede

	 Moge God jullie zegenen en behoeden

	 Amen 

An die Musik, F. Schubert

	 Midden in duistere uren kon de muziek mijn hart weer warmen

	 een simpel akkoord, een kleine melodie laat de hemel weer een beetje opengaan

	 oh prachtige kunst, daar dank ik je voor!	 


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

De volgende Andacht is op 16 april (16.30 uur): Stabat Mater, Pergolesi


______________________


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

______________________


Bij de uitgang wordt gecollecteerd, uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Voor een bijdrage kunt u ook 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

