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Openingslied: Zingt God de Heer de almachtige Koning 
 

Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere. 
Hij zal Zijn volk als een Herder in liefde regeren. 
Laat ons tezaam prijzen Zijn heilige Naam, 
nooit zal de vijand ons deren. 
 
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen, 
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen, 
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt 
in alle tijden en plagen. 
 
Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden, 
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden, 
in alle nood biedt Hij ons daag'lijks Brood 
en schenkt ons kracht om te strijden. 
 
Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen 
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name,  
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots, 
die ons standvastig maakt. Amen. 

 
Kyrie en Gloria 

Heer, ontferm U over ons 
Christus, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 

 
Gloria 
 

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. - Wij 
loven U. - Wij prijzen en aanbidden U. - Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor 
uw grote heerlijkheid. - Heer, God, hemelse koning, God, almachtige Vader; - Heer, 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus; - Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; - Gij 
die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. - Gij die wegneemt de 
zonden der wereld, aanvaard ons gebed. - Gij die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons. - Want Gij alleen zijt de heilige, - Gij alleen de Heer, - Gij 
alleen de allerhoogste, Jezus Christus, - met de heilige Geest in de heerlijkheid van 
God de Vader. - Amen. 

 

Tussenzang: Een lied tot Jezus Christus 

Gij zijt voorbij gegaan, een steekvlam in de nacht; 
de vonken van uw naam, zijn ogen in ons hart, 
in flarden hangt uw woord om onze wereld heen, 
wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed. 
 
Gij zijt voorbij gegaan, een voetspoor in de zee; 
Gij zijt te ver gegaan, Gij zijt een mens teveel; 
Gij zijt voorgoed, Gij zijt verborgen in uw god, 
geen stilte spreekt U uit, ondenkbaar is uw dood. 
 
Gij zijt voorbij gegaan, een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, een vriend een spoor van licht, 
uw licht is in ons bloed, mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag. 

 



Pelgrimslied 

Pelgrim, hoe reis je  
Op de weg die je koos 
Om te ontdekken waarom de winden sterven 
En waar de verhalen heen gaan 
 

Al dagen komen voort uit één dag 
Zoveel moet je toch wel weten 
Je kunt niet veranderen wat geweest is 
Maar alleen waar je naar toe gaat 
 

Eén weg leidt naar diamanten 
Eén weg leidt naar goud 
Een andere leidt alleen maar 
Naar alles wat je al verteld is 
 

In je hart vraag je je af 
Welke van deze is de ware 
De weg die leidt naar nergens 
De weg die leidt naar jouw 
 

Zul je het antwoord vinden 
In alles wat je zegt en doet? 
Zul je het antwoord vinden 
In jezelf? 
 

Elk hart is een pelgrim 
Elk hart wil weten 
De reden waarom de winden sterven 
En waar de verhalen heengaan 
 

Pelgrim in je tocht 
Moge je ver reizen 
Want pelgrim het is een lange weg 
Om te ontdekken wie je bent... 
 

Want pelgrim het is een lange weg 
Om te ontdekken wie je bent... 
 

Want pelgrim het is een lange weg 
Om te ontdekken wie je bent. 
 

Avé Maria 

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 

Slotlied: U kennen, uit en tot U leven 

U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt; 
zolang ons ’t aanschijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, 
o Christus die voor ons begin, en einde zijt, der wereld zin. 
 

Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wij bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet. 
 

O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid, 
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis, uw kerk die in de wereld is. 


