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Iedereen blijft  tijdens de gehele viering zitten 

uit respect voor hen die niet op kúnnen staan.  

 

 

 

Openingslied  

 

Het lied van de dag des Heren  

 

Dit is de dag die de Heer  

heeft gemaakt en gegeven,  

laat ons Hem loven en danken,  

verheugd dat  wij  leven.  

Diep in de nacht,   

heeft Hij verlossing gebracht,  

heeft Hij ons l icht aangeheven.  

 

Waren wij  dood door de zonde,  

verminkt en verloren, 

doven van harte,  

verhard om zijn woord niet te horen.  

Hij is zo groot,   

Hij overmande de dood,  

wij zijn in Jezus herboren.  

 

Nu zend uw Geest  als een vuur,  

als een stem in ons midden,  

dat  wij  van harte elkander 

verstaan en beminnen.  

En zo voortaan,   

eren Gods heilige naam. 

En Hem in waarheid aanbidden.  

 

 

Begroeting en welkom   
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Gebed om ontferming  

 

Om genezing van gebrokenheid 

- zalf  de schepping met uw tederheid.  

Om genezing van pijn voor elk verdriet  

-  zalf  ons met uw aanwezigheid.  

Om genezing van lichamelijke pijn 

- zalf  de zieke met uw zachtheid.  

 

Koor:  Draag mij God, in barmhartigheid,  

 Til mij  op uit  al  mijn kleinheid.  

 Koester  mij in barmhartigheid,  

 Vader,  moeder,  God met ons.  

 

Om genezing van geestelijk lijden  

- zalf de mens met uw genadigheid.  

Om genezing van wanhoop en onmacht  

-  zalf de gekwelde met uw betrouwbaarheid.  

Om genezing van wantrouwen en angst  

-  zalf ons met uw rustgevende zekerheid.   

 

Koor:  Draag mij God, in barmhartigheid,  etc  

 

Om genezing van alles wat ons schaadt  

-  zalf ons met uw zorgende mildheid.  

Om genezing van zonde in woord en daad  

- zalf ons met uw vergevingsgezindheid.  

Om genezing van al ons kwaad  

- zalf ons met uw menslievendheid.  

 

Koor:  Draag mij God, in barmhartigheid,  etc 

 

Pastor:  Moge de goede God ons langs goede wegen 

leiden, onze tekortkomingen vergeven  

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.  
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Glorialied Psalm 150: Alles wat adem heeft 

 

Refrein:   Alles wat adem heeft ,  love de Heer 

 

Looft God in zijn heilig domein, 

looft Hem in zijn groots firmament.  

Looft Hem om zijn daden van macht,  

looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.  

 

Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,  

looft Hem met harp en met citer,  

looft Hem met handtrom en reidans,  

looft Hem met snaren en fluit .  

 

Looft Hem met slaande cymbalen,  

looft Hem met klinkende cimbels.  

Alles wat adem heeft ,  love de Heer,  Godlof!  

 

Eer zij  de heerli jkheid Gods:   

Vader,  Zoon en heilige Geest,  

Zo was het in den beginne,  zo zij  het  thans en voor 

immer, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 

 

Openingsgebed 

Goede God, 

van onze geboorte af tot de dood zijn we in uw hand 

bewaard.  Op U kunnen we vertrouwen, uw liefde  

bemoedigt ons. U bent een licht  voor onze voeten.  

Bij al le onzekerheid over de weg die we te gaan hebben,  

bent U een bron van kracht,  moed en sterkte.  Leid ons op 

die weg, draag ons als we dreigen te vallen. Steun ons in 

moedeloosheid,  wees ons een troost.  Aan uw handen 

vertrouwen wij ons toe.  Laat ons ervaren dat  God met ons 

mee gaat,  in l iefdevolle medemensen,  

vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen.   
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DIENST VAN HET WOORD 

 

Eerste lezing Jacobus 5,  13-20  

 

Als je het moeili jk hebt, bid dan tot  God en vraag hem om 

hulp.  En als je vrolijk bent,   

zing dan een lied om God te eren.  

Als je ziek bent,  roep dan de leiders van de kerk bij  je.  

Zij moeten voor je bidden, en wat olie over je heen gieten. 

Daarbij  moeten ze de naam van onze Heer Jezus Christus 

uitspreken.  Dankzij  hun geloof en hun gebed zul je gered 

worden.  De Heer zal je beter maken. En als je verkeerde 

dingen gedaan hebt, zal God je vergeven.  

 

Vertel elkaar wat je verkeerd gedaan hebt.  En bid voor 

elkaar.  Dan zullen jullie gered worden.  

Want als  goede en eerlijke mensen tot God bidden en hem 

om iets vragen, zullen ze het zeker krijgen.  

Denk eens aan de profeet Elia. Hij was maar een gewoon 

mens, net  als wij.  Ooit vroeg hij aan God om het niet meer 

te laten regenen. En door zijn gebed regende het drieënhalf 

jaar niet.  Er groeide niets meer op het land. Daarna vroeg 

Elia aan God om het  wel te laten regenen.  Toen kwam er 

weer regen uit de hemel,  en alles op het  land begon weer te 

groeien.  

 

Vrienden, stel  dat  iemand van jullie niet meer leeft  zoals  

God het wil.  Zeg hem dan dat  hij  moet ophouden met zijn 

slechte gedrag. En stel dat  hij  luistert,  en weer gaat leven 

zoals God het  wil .  Weet je wat er dan gebeurt? Dan zal  God 

hem redden, en hem al zijn zonden vergeven. En dat  

gebeurt  omdat  jij  hem gewaarschuwd hebt!  
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Antwoordpsalm 139: 

 

koor   

Gij,  Gij  peilt  mijn hart,  Gij  doorgrondt  mij,  

Gij weet  mijn gaan en mijn staan.  

Gij kent mijn gedachten van verre,  

mijn reizen en trekken, mijn rusten.  

Mijn wegen,  alle, zijn U bekend,  

ieder woord dat komt op mijn lippen,  

onuitgesproken nog, Gij hoort het  al.  

Achter mij zijt  Gij  en voor mij uit.   

Gij legt  uw handen op mij.   

Dit is wat  ik niet kan begrijpen,   

niet  denken, dit  gaat mij te boven.  

Hoe zou ik uw adem ontkomen,  

waarheen vluchten voor uw aangezicht?   

Beklim ik de hemel,  daar zijt  Gij,  

daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.  

 

solo 

Had ik vleugels van morgenrood,   

vloog ik over de verste zeeën, ook daar Gij,  uw hand,  

uw rechterhand die mij vasthoudt.  

 

koor 

Zou ik roepen:  “Duisternis  bedek mij,   

licht ,  verander in  nacht”:   

Voor U bestaat  de duisternis niet .  

Voor U is  de nacht  even licht als de dag,  

de duisternis even stralend als  het licht.   

Uw schepping ben ik in hart en nieren,  

Gij hebt mij  geweven in de schoot van  mijn moeder.  

Ik wil u bedanken daarvoor,   

dat  Gij  mij ontzagwekkend gemaakt  hebt.  
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Mijn ziel en gebeente door U gekend.  

In mij was niets  voor uw ogen verborgen,  

toen ik werd gevormd in het diepste geheim, 

prachtig gevlochten in de schoot  van de aarde.  

Ik was nog ongeboren, Gij had mij  al  gezien 

en al  mijn levensdagen stonden in uw boek, nog voor 

Gij er één had gemaakt.  

Gij eeuwige, peil  nu mijn hart,  doorgrond mij,  

toets mijn verborgen gedachten.  

Ik ben toch niet  op een doodlopende weg. 

Leid mij  voort  op de weg van uw dagen.  

 

Allelujavers  (gezongen door koor) 

Heer Jezus, ontsluit  voor ons de schriften,  doe ons hart  

branden, terwijl  Gij tot ons spreekt.   

Allen :  Alleluja,  alleluja,  alleluja alleluja 

 

Evangelielezing Marcus 6, 53-56  

 

Jezus en de leerlingen gingen met de boot  naar de overkant 

van het meer. Ze gingen aan land bij  het gebied Gennesaret.  

Zodra ze uit  de boot kwamen, werd Jezus door de mensen 

herkend.  

Overal waar Jezus was,  kwamen de mensen uit de omgeving 

snel  naar hem toe. Ze brachten de zieke mensen naar hem 

toe op draagbedden.  In elke stad en in elk dorp waar Jezus 

kwam, werden de zieken op straat  neergelegd.  De mensen 

vroegen aan Jezus:  ‘Mogen  deze mensen alstublieft  de rand 

van uw jas aanraken?’  Want iedereen die hem aanraakte,  

werd beter.  

 

Acclamatie:   U komt de lof toe.  

 

Overweging 
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Lied  Zo vriendelijk en veilig als het Licht 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht ,  

zo als  een mantel om mij heen geslagen,  

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen.  

Dat Hij mij  maakt,  dat Hij mijn wezen richt,   

wil mij  behoeden en op handen dragen.  

 

Want waar ben ik als  Gij niet wijd en zijd 

waakt  over mij en over al mijn gangen,  

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als  ik val,  mij telkens op te vangen.  

Ik leef niet echt  als Gij niet  met mij  zijt ,  

ik moet in lief en leed naar u verlangen.  

 

Spreekt Gij het  woord, dat  mij vertroosting geeft ,  

dat  mij bevrijdt  en opneemt in uw vrede.  

Ontsteek die vreugde, die geen einde heeft,  

wil alle liefde aan dit  mens besteden.  

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij  leeft,  

Gij zijt  toch zelf de ziel van mijn gebeden.  
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DIENST VAN DE ZIEKENZALVING 

 

Inleiding op de ziekenzalving 

Pastor: Bidden wij tot de Enige,   

Schepper van hemel en aarde:  

God, bron van ons bestaan,  ontferm u over de zieken 

van onze parochie die zich vertrouwvol tot u wenden. 

Sta hen bij  met uw genade  

en met de gunst  van uw goedheid.  

Lector :  We bidden voor allen die vandaag met de 

heilige olie gezalfd zullen worden:  

 

(voorlezen van de namen) 
 

Pastor :  Dat allen zich gesterkt voelen door Gods gena-

devolle nabijheid.  Dat allen geduld, kracht en overgave 

mogen vinden om de weg te gaan die voor hen ligt .  

antwoord gezongen: 

Allen Wanneer ik roep tot  U, verhoor mij ,  o Heer.  

 

Pastor :  Bidden wij voor allen die met de zieken mee 

optrekken: huisgenoten,  vrienden, thuiszorgers,  

verplegers,  de vrijwilligers  in de verpleeg- en 

ziekenhuizen,  dat  zij  Gods kracht kri jgen om hun werk 

met een glimlacht van liefde, geduld en toewijding te 

doen.  

Allen  Wanneer ik roep tot  U, verhoor mij ,  o Heer.  

 

Pastor:  We bidden voor de wereld waarin we leven,  

dat  de mensen weer gaan inzien dat  inzet  voor je 

medemens, en respect voor de ander, ongeacht gebrek 

of ziekte,  de basis is  voor goed samen wonen en 

wereldvrede.  

Allen Wanneer ik roep tot  U, verhoor mij ,  o Heer.  
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Pastor:  Kom Heer Jezus, bezoek deze zieken en 

ontferm U over hen: sterk hen door deze heilige 

zalving.  

Allen Wanneer ik roep tot  U, verhoor mij ,  o Heer.  

 

Pastor: Bevrijd hen van alle kwaad en onheil .  Breng 

alle zieken verlichting en aanvaarding in hun l ijden.  

Allen Wanneer ik roep tot  U, verhoor mij ,  o Heer.  

 

Pastor: Nu wij hen de handen opleggen in uw naam:  

schenk hen leven en heil .  

Allen Wanneer ik roep tot  U, verhoor mij ,  o Heer.  

 

(Tijdens de ziekenzalving speelt  het orgel zeer zacht)  

 

Zalving van de zieken: 

 

de pastor zegt: 

 

Pastor:  [  NAAM  ]  moge onze Heer Jezus Christus door 

deze heilige zalving en door zijn liefdevolle 

barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn 

heilige Geest , moge Hij u van zonde bevrijden, u heil  

brengen en u verlichting geven.  

 

(Nu wordt de kaars van de gezalfde door de assistent 

aangestoken met licht van de paaskaars en de assistent 

spreekt daarbij  de volgende tekst)  

 

de assistent zegt:  

 

Assistent:  Moge het  licht van Christus u helpen in 

donkere dagen van ziekte en zeer. Amen.  
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Pastor:  Heer Jezus Christus,  die om de mensen te 

verlossen ons menselijk bestaan hebt willen delen: 

bekommer U om uw zieken,  die om verlichting vragen 

naar lichaam en geest.  

 

In uw naam hebben wij hen gezalfd met heilige olie:  

richt hen op door uw kracht  en troost hen met uw steun, 

zodat  zi j  herstellen en hun ziekte overwinnen. 

 

Lied 

Meki wi lobi makandra 

langa wi anu gi joe.  

Meki wi brasa makandra 

vrede gi joe,  gi  joe.  

Na so wi masra ben leri  

trawan joe mus gi  pardon.  

Fu mek joe libi  kon seti ,  vrede gi  joe! 

 

Laga nos pas bin ku otro 

laga nos mustra esey. 

Bria un lus di  legria 

pa nos prohimo.  

Duna un pas sigur y fuerte 

rumanan bin huntu awor.  

Duna nos e pas bon espacio, pa drenta amor! 

 

Kom deel  de liefde tesamen,  

straal dit  dan allemaal uit.  

Moge het  land nu beamen 

vrede voor iedereen. 

Geef ons een wil om te tonen 

dat  wij  bij  u willen wonen.  

Mogen wij liefde verspreiden,  naar elkaar toe! 
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Voorbeden  met Acclamatie  

Daar waar vriendschap is, en liefde,  

daar waar liefde is,  daar is God. 

 

V:  God heeft  ons zijn Zoon geschonken om ons moed te 

schenken en ons op te richten.  Zo bidden wij:  

Lector :  Goede God, wij bidden U voor onze zusters en 

broeders die hier de ziekenzalving hebben ontvangen, dat U 

hen staande houdt te midden van pijn en l ijden, in geloof en 

vertrouwen op U. 

Acclamatie  

Altijd-nabije God, wij bidden voor alle mensen die zich 

onzeker voelen en zich zorgen maken over hun toekomst,  

dat  U alles ten goede keert  voor hen die U liefhebben.  

Acclamatie  

Bewogen God, wij bidden voor allen die U als goede 

engelen zendt op het  pad van zieke medemensen:  

familieleden,  verplegenden en artsen. Dat U hen uw geest  

en liefde blijft  geven. 

Acclamatie  

Liefdevolle God, wij  bidden voor allen die ons dierbaar 

zijn, dat U hen beschermt en bewaart,  

dat  U hen moed en sterkte schenkt,  dat U hen redding en 

trouw openbaart.  

Acclamatie  

V:  God, Gij belooft ons dat Gij  door de zalving met olie en 

door gebed ons zult  helpen en beschermen. Beziel  ons met 

uw Geest,  vandaag en alle komende dagen. Amen. 

 

Collecte,  met zacht  orgelspel   
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DIENST VAN DE TAFEL 

 

Gebed over de gaven 

Pastor :  De Heer zal  bij  u zijn 

Allen :  De Heer zal  u bewaren 

Pastor :  Verheft  uw hart  

Allen :  Wij zijn met ons hart bij  de Heer 

Pastor :  Brengen wij  dank aan de Heer onze God 

Allen :  Hij is onze dankbaarheid waardig 

Pastor :  God, wij zijn hier samen om dank te zeggen.  

 

Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God,  

Omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer en broeder.  

Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren  

heeft Hij van harte l iefgehad; deelgenoot was Hij in  

alle menseli jke nood. De boodschap van zijn leven  

heeft ons doen verstaan, dat Gij begaan bent met uw  

mensen, en vriendeli jk zorg voor hen draagt zoals een  

vader voor zijn kinderen doet.  

Daarom loven en prijzen we U, de hemel en de aarde en  

verkondigen wij uw goedheid en uw trouw. Met alle  

engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan voor  

uw grote heerlijkheid:  

 

Heilig, heilig,  heilig (gezongen) 

Heilig,  heilig, heilig,  de Heer,  

de God der hemelse machten,  

vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge.  

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren,  

hosanna in den hoge.  
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Allen:  

Hemelse vader, met eerbied noemen wij uw Naam. 

Altijd  zijt  gij met ons op weg en dichter dan wij 

durven dromen, zijt  gij bij  ons wanneer uw Zoon ons 

samenbrengt rond deze tafel,  waar wij uw liefde vieren 

met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus 

ontsluit Hij nu voor ons de Schrift  en wij  herkennen 

Hem in het breken van het brood.  

Pastor:  

Daarom bidden wij, almachtige God; beadem met uw 

Geest  dit  brood en deze wijn zodat Jezus Christus in 

ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn 

bloed.  Want op de avond voor zijn lijden nam Hij  onder 

de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij 

brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij  

zei:  Neemt  en eet hiervan, Gij allen, want dit is mijn 

lichaam, dat voor u gegeven wordt.  

 

Zo nam Hij  ook de beker met wijn en sprak opnieuw het  

dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:  

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is 

de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit 

is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt 

vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen 

om Mij te gedenken.  

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  

 

Allen: 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 

beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij 

komt.  

Pastor: 

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van 

onze verzoening en wij verkondigen de l iefde die Gij  

ons betoont.     
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Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot  

nieuw leven opgewekt,  Hij is ingetreden in uw 

heerlijkheid.   

 

Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw 

eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed 

vergoten opdat voor ons,  Vader, de weg naar U geopend 

en begaanbaar zij .  Barmhartige God, laat  de Geest van 

Jezus in ons wonen en vervul  ons met uw liefde. Sterk 

ons door de gaven van zijn l ichaam en  bloed en laat  ons 

nieuw worden in liefde en geloof, verbonden  met paus 

Franciscus en met alle bisschoppen.  

 

Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in 

onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen, te 

troosten in uw Naam. Maak ons vindingrijk en moedig 

om bij  te staan al  wie berooid zijn en verdrukt. Maak 

uw Kerk tot  een huis van waarheid die bevrijdt, van 

gerechtigheid die vrede schept,  van  hoop die alle angst  

verdrijft.   

 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in 

de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over 

alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt 

gekend. Breng hen tot het  licht  van de verrijzenis.  

 

Allen: 

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op  

in uw huis,  waar plaats is voor velen. Schenk ons de 

vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig 

leven in uw heerlijkheid.  Laat ook ons toe in de 

gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria,  de 

maagd en moeder Gods, met uw apostelen en  martelaren 

en alle anderen die u genegen zijn, dankbaar uw Naam 

aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.  
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam 

geprezen zijn,  Heer onze God, almachtige Vader,  in de 

eenheid van de heilige  Geest, hier en nu en tot in 

eeuwigheid. AMEN.  

 

Onze Vader  (gezongen)  

Onze Vader in de hemel,  maak alles nieuw. 

Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw. 

Breng uw koninkrijk  tot leven, maak alles nieuw. 

Wees de hemel, wees de aarde,  maak alles  nieuw. 

Geef het brood in onze dagen, maak alles  nieuw. 

En vergeef ons onze schulden, maak alles  nieuw. 

Laat ook ons elkaar vergeven,  maak alles nieuw. 

God verlos ons van het kwade,  maak alles  nieuw.  

 

(nu wordt gevraagd om de kaarsen te doven; 
kaarsen niet mee naar huis nemen s.v.p.) 

 

Vredesgebed en vredeswens 

Pastor: Goede God, om vrede bidden wij ,  om vrede die 

leven brengt;  niemand wordt buitengesloten.   

Om nieuwe vrede bidden wij,  God, om het  woord dat 

ons vertelt  wie U bent;  barmhartig,  rechtvaardig,  trouw, 

zachtmoedig,  vindingrijk,  en geduldig.   

De vrede die uw verbond is met ons mensen. De vrede 

des Heren zij  altijd met u. En met uw geest.  

Wensen wij  elkaar dan nu die vrede van harte toe.  

 

Lied Vrede voor jou,  vrede voor jou,  vrede voor jou! 

 

Bij het  breken van het Brood   Lam Gods  

Lam Gods,  dat wegneemt de zonden der wereld,   

Ontferm u over ons  (2 x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

Geef ons de vrede.  
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Uitnodiging tot  de H. Communie 

 

Tijdens het uitreiken van de H. Communie:   

zacht orgelspel  

 

Lied na de communie Wij groeten u, o koningin  

 

Wij groeten u, o koningin,  o Maria 

Met u maakt God een nieuw begin,  o Maria,  

Refrein:  

Looft haar met dankbaarheid,  eerst  haar nu wereldwijd,  

Prijst  met ons uw koningin,  salve, salve, salve regina.  

 

U droeg Gods zoon dichtbij  uw hart ,  o Maria.  

Doorstond met Hem ook leed en smart,  o Maria 

 Refrein 

 

U werd vervuld van vuur en geest,  o Maria.  

Op ’t  allereerste Pinksterfeest,  o Maria.  

 Refrein 

 

Zo bent u moeder van de kerk,  o Maria.  

De kroon op heel Gods scheppingswerk,  o Maria.  

 Refrein 

 

Bij God bid u voor ons om kracht,  o Maria.  

Tot wij bij  Hem zijn thuis  gebracht,  o Maria.  

Refrein 
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Slotgebed 

 

Heer onze God,  

Wij danken U om onze handen, die wij kunnen uitsteken 

naar U en naar elkaar.  

We kunnen ze vouwen tot  gebed en ze openen om te 

ontvangen, zoals  wij  hier vandaag deden.  

Wij danken U dat wij mogen leven onder uw beschermende 

en zegenende hand. In Jezus hebt U ons de hand gereikt.  

Deze viering is  dan ook een teken van vertrouwen in U, en 

een teken van verbondenheid met ons.  

Maak dit teken werkzaam aan allen die vandaag in uw naam 

werden gezalfd.  

Geef ons de zekerheid dat wij bij  U geborgen zijn,  

dit  vragen wij U door Christus onze Heer,  Amen. 

 

Mededelingen  

 

Zegenwens  

Koor: Zegen ons en behoed ons,  doe lichten over ons 

uw aangezicht,  en wees ons genadig.  

 

De levende zegene en behoede u,  de levende doe zijn 

aangezicht  over u lichten, en zij  u genadig. De levende 

verheffe zijn aangezicht  over u en geve u vrede.  

 

Koor: Zegen ons en behoed ons,  doe lichten over ons 

uw aangezicht,  en geef ons vrede.  

 

Zegene u de levende en almachtige God, Vader,  Zoon 

en Heilige Geest.  

Amen, amen 
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Slotlied 

 

Dankt,  dankt nu allen God  

met hart en mond en handen.  

Die grote dingen doet,  

hier en in alle landen.  

Die ons van kindsbeen aan  

ja,  van de moederschoot,  

zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.  

 

Die eeuwig rijke God,  

moog’ ons reeds in dit leven  

een vrij  en vrolijk hart  

en milde vrede geven.  

Die uit  genade ons  

behoudt te allen tijd,  

is hier en overal een helper die bevrijdt .  

 

Lof, eer en prijs  zij God  

die troont in ’t  licht daarboven.  

Hem, Vader,  Zoon en Geest  

moet heel de schepping loven.  

Voor Hem, de ene Heer,  

gaf het  verleden bli jk,  

het  heden zingt zijn eer,  de toekomst is  zijn rijk.  


