
19 november 2022, 16.30 uur 

Licht en troost

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

Een moment van rust,                 Deze keer werken mee: 
een moment van aandacht,                            Marjo Harmsen - sopraan 
een brandende kaars,               Teun van de Steeg - piano 
mooie muziek,                          Anthonia Renes (liturg)  
een inspirerende tekst                     

(initiatief van Catharina Spiritueel) 

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

Programma: 

Muziek: Blijf bij mij Heer (bewerking: T. van de Steeg) 

Aansteken kaars 
	 Licht, dat ons leven doet, 

	 God in ons midden,

	 liefde die ons draagt 


Muziek: Light of the World (J.L. Hatton)


Tekst: Licht uit de hemel (Kris Gelaude)


Muziek: 
Through sorrow’s Path (A. Sullivan)

O that thou had’st hearkened (A. Sullivan)


Tekst: Weten (Henri Nouwen)    


Muziek: Lead kindly Light (A. Sullivan)


Tekst: Leid, vriend’lijk Licht


Stilte 

Muziek: Lord, we pray Thee (F. Morlacchi)


Zegenbede: 
	 Ga met God en hij zal met je zijn 

	 Jou nabij op al je wegen

	 Met Zijn goedheid en zijn zegen

	 Ga met God en hij zal met je zijn


Muziek: 
With Thee there is forgiveness (F. Cowen)




Teksten: 

Light of the world 
God is het licht der wereld. Zijn licht schijnt over ons in allerlei situaties: 

als er gevaar dreigt, als we ons onzeker voelen, angstig of als we bang zijn ziek te worden. 

Laat God zijn licht over ons schijnen zodat we ons bij hem veilig voelen.


 

Through sorrow’s path  
‘Door een nacht van strijd en zorgen’ is een bekend lied. 

Het gaat over de moeilijke dingen in het leven, maar in de tekst staat: 

De zorg van God zal altijd over ons blijven, hij is altijd bij ons 

en altijd zal hij ons bijstaan in nood, angst en pijn.

 


O that thou had’st hearkened   
O als je had geluisterd naar mijn geboden en goed naar mij zou hebben geluisterd, 

dan zou je leven een rivier van vrede zijn. 

God vraagt dat wij zijn wil doen en niet de onze, 

dan voelen we ons als meegenomen op de golven van rustig water.


 

Lead kindly light 

Leid mij Heer, zodat ik op uw pad zal blijven wandelen. 

Dikwijls wil ik mijn eigen weg gaan, maar dan kom ik vaak bedrogen uit. 

Daarom Heer, wil ik U meer en meer gaan volgen en naar U luisteren.


 

Lord, we pray thee 

Heer, wij bidden tot U, wees bij ons, draag ons en wees ons genadig. 

Heer, wees met ons, ook in alle benauwdheden. 

U weet dat we vaak zwak zijn, maar dan komt U in goedgunstigheid naar ons toe.


 

With thee there is forgiveness  
In U is vergeving, ik wacht op U, op uw woord hoop ik, ik wacht, U vergeeft mij. 

Ik wil op U wachten en doen wat U van mij vraagt. 

Op uw woord hoop ik. 

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

De volgende Andacht is op 17 december (Kerstmuziek in de Stad)

______________________


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

