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Liederen bij aanvang  

 

Atme in uns (Adem in ons)  Taizé 155  

 

Solotekst:  

1. God, die Jezus opgewekt heeft uit de dood,  

zal ook U heel het leven geven,  

door zijn Geest die in jullie woont.  

2. Heilige Geest  

U bent adem, geef ons leven  

U bent asem, genees onze handen  

U bent vuur, verwarm onze harten  

U bent licht, leidt onze voeten  

 

Dans nos obscurité    Taizé 1  

♪ Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais,  

qui ne s’éteint jamais. (Herhalen) 

♪ Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer 

dooft, een vuur dat nooit meer dooft. (Herhalen) 

 

Laudate Dominum    Taizé 10  

♪ Laudate dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia.  

  



Solotekst:  

1. Alle volken, zingt een lied voor de Heer.  

Alle landen, verheerlijkt zijn Naam.  

Zijn liefde reikt ver boven ons uit,  

zijn trouw kent geen grenzen.  

2. Heel de aarde, juicht voor God,  

zingt een lied op zijn heerlijke Naam.  

Heel de aarde zal zingen voor U,  

een loflied zingen, zingen op uw Naam.  

3. Volkeren, zegent onze God, laat ver zijn loflied weerklinken.  

Alleluja, alleluja. Hij is het die ons nieuw leven schenkt. Alleluja.  

4. Mijn hart, o God, weet zich gerust. Ik wil zingen en spelen.  

U wil ik dankbrengen, over U wil ik zingen voor alle volken.  

Alleluja, alleluja.  

5. De zon wil ik wekken, U wil ik danken,  

Heer, over U wil ik zingen, voor alle volken.  

Tot aan de hemel reikt uw liefde,  

tot aan de wolken uw trouw. Alleluja.  

 

Lezing uit Jesaja 49: 3-6 

Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.  

In jou, Israël, toon Ik mijn luister.’  

Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten 

verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad.  

Maar de HEER zal mij recht doen, mijn God zal mij belonen.’ 

Toen sprak de HEER –  

Hij die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar  

om Jakob naar Hem terug te brengen, om Israël rond Hem te 

verzamelen, zodat ik aanzien zou genieten bij de HEER en mijn God 

mijn sterkte zou zijn.  

Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te 

richten en de overlevenden van Israël terug te brengen,  



dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,  

opdat de redding die Ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’ 

 

Christe, lux mundi  

♪ Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae.  

(Christus, licht van de wereld, ieder die U volgt, heeft levenslicht.)  

 

Lezing uit Psalm 40: 7-9  

Offers en gaven verlangt U niet,  

brand- en reinigingsoffers vraagt U niet.  

Nee, U hebt mijn oren voor U geopend  

en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik,  

over mij is in de boekrol geschreven.’  

Uw wil te doen, mijn God, verlang ik,  

diep in mij koester ik uw wet. 

 

Nada te Turbe    Taizé 50  

♪ Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tienne nada le falta.  

Nada te turbe, nada te espante; sólo Dios, basta.  

(Niets stoort je, niets maakt je bang; wie God heeft, komt niets tekort.  

Niets stoort je, niets maakt je bang; God alleen is voldoende.)  

 

Evangelielezing Johannes 1; 29-34   

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is 

het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over 

wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór 

mij.” Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat 

Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb 

de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem 



rusten. Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om 

met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op 

iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de 

heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van 

God is.’ 

 

Tu sei sorgente viva   Taizé 39 

♪ Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei caritá.  

Vieni Spirito Santo, vieni spirito Santo.  

(Jij bent de bron van leven, jij bent vuur, jij bent liefdadigheid.  

Kom Heilige Geest, kom Heilige Geest.)  

 

Stilte  

Tekst ter overweging in de ruimte van de stilte  

Het woord moet vlees worden.  

Het is goed de Heilige schrift hardop te laten klinken.  

Het is goed om God te prijzen en te loven in de preek.  

Het is goed om in de kerk de ware woorden te zingen.  

Dat is goed, maar niet goed genoeg in al zijn fraaie taal.  

Het wordt tijd dat wat staat geschreven ook gaat gebeuren.  

Het wordt tijd dat preken naar buiten, de straat op gaan.  

Het wordt tijd om woorden uit de mouwen te steken.  

Het wordt tijd dat taal handen en voeten krijgt.  

Dan zal wat geschreven is van het papier afspatten.  

Dan zullen wij van preken werkelijkheid maken, hier en nu.  

Dan zullen wij het woord, echt waar, laten gebeuren.  

Dan zal Gods taal springlevend in het leven staan.  

uit: Een knipoog van u zou wel helpen - Karel Eykman 

 



Voorbeden  

met acclamatie: Kyrie 18   Taizé 87  

Na het zingen van de tekst mag er zachtjes geneuried worden op de slotnoot. 

De voorbeden worden over het neuriën heen gebeden.  

Koorleider zingt na elk gebed: ‘Laat ons nu bidden’  

waarna het lied weer klinkt.  

Er is gelegenheid voor het inbrengen van eigen gebed, dat mag hardop 

of in stilte.  

 

We sluiten de voorbeden af met het Onze Vader  

Onze Vader, die in de Hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  

en breng ons niet in beproeving  

maar verlos van het kwade.  

Want van u het is koninkrijk,  

en de kracht en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid, amen.  

 

Vredeswens  

Laten we met elkaar de Vrede van Christus delen en verspreiden.  

 

Da pacem cordium    Taizé 55  

♪ Da pacem cordium, da pacem cordium, da pacem, da pacem.  

(Geef vrede van het hart, geef vrede.)  

  



Jesus Christ bread of life   Taizé 143  

 

 

Zegen  Bless the Lord   Taizé 5  

♪ Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.  

Bless the Lord, my soul, who leads me into life.  

(Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs Gods heilige naam.  

Prijs de Heer, mijn ziel, Hij die mij in het leven leidt.)  

Solotekst:  

1. Hij vergeeft al je fouten, Hij geneest al het leed dat je lijdt;  

je leven koopt Hij vrij van het graf, Hij omringt je met liefde en 

goedheid.  

2. De Heer is barmhartig en genadig, geduldig is Hij en groot is zijn 

liefde. Hij behandelt ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons 

niet naar onze fouten.  

3. Zoals een vader van zijn kinderen houdt, zo houdt Hij van allen 

die Hem aanbidden.  

4. De liefde van de Heer duurt eeuwig voor wie Hem aanbidden.  

 



Welkom en contact 

Van harte welkom in de Pauluskerk! Wat fijn dat 

u er (weer) bent. Trouwe bezoekers, oude 

bekenden en in het bijzonder als u voor de 

eerste keer een viering hier bezoekt. We hopen 

dat u zich hier  welkom en thuis voelt.  

 In de kerk is ringleiding aanwezig; Ieder die 

een gehoorapparaat draagt, raden we aan deze 

op de stand ‘ringleiding’ te zetten.  

Betrokkenheid is een belangrijk onderdeel van een geloofs-

gemeenschap. Voor een eerste kennismaking, wanneer u behoefte 

heeft aan pastorale aandacht, wanneer u vragen, opmerkingen of 

nieuwe ideeën heeft, wanneer u zich zorgen maakt over iemand of er 

iemand is die we nabij kunnen zijn.  

Neemt u dan contact met ons op: 

  paulus@katholiekutrecht.nl  

  In directe pastorale nood kunt u altijd bellen met: 030 – 254 6147 

Via het intekenboek kunt u iemand opgeven voor een bloemetje (de 

bloemengroet). Ook kunt u iemand een kaartje sturen. Er liggen kaarten 

op de tafel achter in de kerk. U schrijft de kaart, anderen kunnen mee 

tekenen en vervolgens post u de kaart. 

Groet namens de gemeenschap 

 

Spreekuur pastor Gérard Martens 

op afspraak via 030 – 254 6147  

of secretariaat@katholiekutrecht.nl  

of rechtstreeks 06 4719 8072.  

Open kerk door de week 

Het Pauluscentrum is open op donderdagen van 10.30 – 12.00 uur.  

 


