
Woord- en Communieviering 08 november 2020.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroeting.  
 Lieve mensen, lieve kinderen, goede morgen Allemaal.  
Fijn dat jullie er weer zijn.  
Welkom in deze Woord- en Communieviering op de 32e 
zondag door het jaar.   
Ook wil ik graag iedereen begroeten die op dit moment 
met ons verbonden zijn via de Livestream van onze Maria 
Magdalena parochie en met ons mee bidden en mee 
vieren. De liederen vandaag worden gezongen door Elly en 
Rien.  U wordt vriendelijk gevraagd uitsluitend te luisteren 
en niet mee te zingen.  
Ik wens u een mooie, gezegende, viering toe!  
 
♫ Openingslied:  “Dit is de dag….”   
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 licht aangeheven. 
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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.  
 
Thema:  
Het thema van de viering is: “Wat is Wijsheid”.   
Een bekende zinsnede die we mensen wel eens 
verzuchtend horen uitspreken op momenten dat ze voor 
een bepaalde, moeilijke beslissing staan. 
Ja, wat is eigenlijk wijsheid? 
Als gelovigen zijn wij ervan overtuigd 
dat ware wijsheid is gelegen in het geloof 
in onze Heer jezus Christus. 
Hij is degene die ons de weg door het leven wijst.’ 
En uiteindelijk ook naar het eeuwige leven. 
Maar dat lukt alleen indien we het verlangen te worden 
zoals Hij, in onszelf levend weten te houden. 
Het geloof is iets wat wij van God ontvangen, 
maar het is aan ons om het ook levend te houden, 
het te koesteren als ons meest waardevolle bezit. 
heel ons leven lang. 
                    
V: Wij beginnen deze viering met het kruisteken.    
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     In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige   
     Geest, Amen.  
   

     Vrede aan ons allen, van God onze Vader, de genade   
    van Jezus Christus en het licht en de vreugde van de   
    Heilige Geest zij altijd bij ons. Amen.   
  

V: U mag gaan zitten.  
  

V: Omdat wij regelmatig tekort schieten in ons geloof en 
vertrouwen in Gods genade en leiding in ons leven, bidden 
we samen de schuldbelijdenis om de heilige Communie 
waardig te kunnen ontvangen.  
 
Bidden we nu de Schuldbekentenis:  
V: Hier zijn wij, God, 
mensen die leven met het onzichtbare, 
met onze dromen en verwachtingen, 
met onze vragen en twijfels, 
op zoek naar een teken van Uw aanwezigheid. 
Allen: God, wees aanwezig in ons midden, 
versterk ons zwakke geloof en onze wankele hoop. 
 

V: Hier zijn wij, God, 
mensen die leven met het onzichtbare, 
tussen geloof en ongeloof, 
tussen soms-zien en niet-zien, 
soms even iets van licht maar dan weer het onzekere 
duister. 
Allen: God, wees aanwezig in ons midden, 
open onze ogen en ons hart voor uw licht. 
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V: Hier zijn wij, God, 
mensen die bloot staan aan gewenning en sleur, 
die het liefst vertrouwde wegen gaan, 
ons gewone gangetje, die moeite hebben om iets los te 
laten en nieuwe wegen te gaan. 
Allen: God wees aanwezig in ons midden, 
vergeef ons als we niet altijd uw wegen gaan. 
 
V: God, wees aanwezig onder ons in  
Jezus christus uw Zoon, opdat wij mogen leven in Zijn 
naam. 
Allen: Amen. 
 
Gloria / Lofprijzing:  
V: Eer aan God in de hoge. 
Allen: Wij loven U, Vader, 
scheppende kracht, 
bron van liefde. 
Wij loven U, Jezus Christus, 
zoon van God, 
Weg, Waarheid en Leven. 
Wij loven U, Heilige Geest, 
vuur, brandende liefdeskracht. 
Eer aan God in de hoge. 
 
V:Vrede op aarde 
Allen: Voor mensen die eenvoudig zijn, 
voor mensen die zachtmoedig zijn, 
voor mensen die barmhartig zijn, 
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voor mensen die luisteren 
naar het woord van God 
en het onderhouden.  
Eer aan God in de hoge.   
 
Allen: Vrede op aarde 
en liefde onder alle mensen: 
liefde die nieuw maakt en heelt, 
liefde die hoopt en duldt, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. 
 Amen.  
 
V:  Bidden we samen het openingsgebed  
   
Openingsgebed:   
Allen: Almachtige, eeuwige God, 
Gij hebt ons het geloof geschonken 
Dat door zijn licht de duisternis verdrijft 
en ons in staat stelt de toekomst 
met vertrouwen tegemoet te gaan. 
Bevestig onze hoop als onze waakzaamheid verflauwt. 
Wakker in ons het vuur aan 
Van de liefde die zichzelf niet zoekt 
En zo de ware wijsheid vindt. 
Door onze Heer jezus Christus,  
Uw Zoon die met U leeft en heerst  
in de eeuwen der eeuwen, Amen. 
 
V: Laten we nu luisteren naar de eerste lezing.  
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L: De eerste lezing is uit het boek Wijsheid (6, 12-16)  
Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid, 
gemakkelijk wordt zij aanschouwd door wie haar 
liefhebben, gevonden door wie haar zoeken; nog voor 
men haar begeert, heeft zij zich al bekend gemaakt. 
Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven, 
want hij zal haar vinden, zittend aan zijn deur. 
Peinzen over haar getuigt van volmaakt inzicht, 
en wie om haar wakker ligt, zal weldra vrij van zorg zijn. 
Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn, 
genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen 
en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.   
 Zo spreekt de Heer  Allen: Wij danken God.  
  
Antwoordpsalm (Ps. 63 (62), 2, 3-4, 5-6, 7-8)  
L: Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel.  
Allen: Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel. 
 
L: God, mijn God zijt Gij, 
ik zoek U met groot verlangen. 
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart 
als dorre akkers naar regen.  
Allen: Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel. 
 
L:Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, 
beschouw ik uw macht en uw glorie. 
Meer waard dan het leven is mij uw genade, 
mijn mond verkondigt uw lof.  
Allen: Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel. 
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L:Ik zal U prijzen zolang als ik leef, 
mijn handen uitstrekken naar U. 
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, 
mijn mond zal U jubelend danken. 
 Allen: Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel. 
 
L:Als ik in de nacht op mijn bed aan U denk, 
dan houd ik U stil in gedachte. 
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, 
ik koester mij onder uw vleugels.  
Allen: Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel. 
 
L: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige 
apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica (4, 13-
18 of 13-14)  
Broeders en zusters, 
wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot 
van hen die ontslapen zijn; 
gij moogt niet bedroefd zijn, 
zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. 
Wij geloven immers 
dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; 
evenzo zal God hen, die in Jezus zijn ontslapen, 
levend met Hem meevoeren. 
En dit zullen wij u meedelen 
volgens een woord van de Heer: 
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, 
wij zullen de doden in geen geval voorgaan. 
Want wanneer het bevel gegeven wordt, 
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als de stem van de aartsengel weerklinkt 
en de bazuin van God, 
dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, 
en eerst zullen de doden, die in Christus zijn verrijzen; 
daarna zullen wij, die nog in leven zijn, 
tegelijk met hen in een oogwenk 
op de wolken in de lucht worden weggevoerd, 
de Heer tegemoet. 
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. 
Troost elkaar dus met deze woorden. 
Zo spreekt de Heer  Allen: Wij danken God.  
 
L: ♫ Tussenlied: “De Heer heeft mij gezien”.  
De Heer heeft mij gezien en onverwacht   
ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen.  
 
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.  
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,  
plant als een boom in ons zijn eigen leven. 
Wil met ons spelen, neemt ons als zijn bruid  
     en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
Gij geeft het uw beminden in de slaap.  
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,  
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.   
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Zoals de regen neerdaalt in de bomen,  
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat.  
Zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
V: Alleluia.  
Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welk uur de 
mensenzoon komt.  Alleluia.  
  
V: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Matteüs (Mt. 25 1-13)    
Allen: “Lof zij U Christus” 
In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: 
“Het is met het Rijk der hemelen als met tien meisjes, die 
met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. 
Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. 
Want de dommen namen wel hun lampen mee, 
maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun 
lampen tevens kruiken olie mee. 
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, 
dommelden zij allen in en sliepen.  
Maar midden in de nacht klonk er een geroep: 
‘Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!’ 
Meteen waren al de meisjes wakker 
en maakten hun lampen in orde. 
De dommen zeiden tegen de verstandigen: 
‘Geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit.’ 
Maar de verstandigen antwoordden: 
‘Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie 
samen.  
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Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.’ 
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen 
kwam de bruidegom, en die klaar stonden, 
traden met hem binnen om bruiloft te vieren; 
en de deur ging op slot. 
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: 
‘Heer, heer doe ons open!’ 
Maar hij antwoordde: ‘Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet.’ 
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.” 
Zo spreekt de Heer  Allen: Wij danken God.  
 

ACCLAMATIE: 
Allen: U komt de lof toe u onze zang u alle Glorie oh 
Vader,  oh Zoon oh Heilige Geest in alle eeuwen der 
eeuwen. Amen.  
  
V: Overweging:   
 Geloofsbelijdenis:  
V:     Wij bidden met elkaar de geloofsbelijdenis. 
 
Mag ik u vragen – als het mogelijk is hierbij te gaan staan.   
 
V: Ik geloof in God, die er voor ons wil zijn, 
die naar ons luistert, die ons nabij wil zijn. 
Allen: Ik geloof in Jezus, 
die mens is geworden, 
die oog had voor kwetsbare mensen, 
die niemand in de kou liet staan. 
V: Ik geloof in de Geest 
die ons bezielt om Jezus na te volgen. 
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Allen: Ik geloof ook in mensen om mij heen, 
dat zij zoeken naar geluk, 
dat zij door U, God, bemind worden. 
 
V: Ik geloof ook in mijn eigen leven. 
en dat Gij, God,  mij bemoedigt en beschermt. 
Allen: Ik geloof dat gij ons allen een leven hebt gegeven, 
dat sterker is dan de dood. Amen. 
 
V:     Intentieboek halen    
 
Gebed voor de gelovigen (voorbede):            
L:   Bidden wij nu de voorbede (inlegvel lector)   
L.  Laat ons bidden tot God de Vader,  
     Die erop hoopt dat wij eenmaal bij Hem thuis komen. 
 

L. Voor de kerk: 
    dat haar bedienaren ervoor zorgen 
    dat de gelovigen steeds voldoende brandstof krijgen 
    om hun geloof te voeden; 
    Dat de ware wijsheid in hen herkend mag worden. 
    Laat ons bidden. 
Allen: God zegen ons. 
     
L.  Voor mensen die een leidende functie hebben: 
     Dat zij degenen over wie zij zijn aangesteld 
     Zien als mensen met wie zij eens 
     Aan het hemels bruiloftsmaal zullen aanzitten. 
     Laat ons bidden. 
Allen: God zegen ons. 
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L. Voor mensen die leven bij het ogenblik, de waan van de 
dag: dat zij oog krijgen voor wat blijvend is 
en inzien dat het leven bij God meer dan de moeite waard 
is.     Laat ons bidden. 
Allen: Christus wijs ons de weg. 
 
L. Voor onszelf 
Dat wij ons geloof niet laten versloffen, maar het 
onderhouden en door onze gebeden verdiepen,  zodat 
God steeds meer een bekende mag worden   in ons leven; 
dat we huisgenoten mogen worden van de Heer. 
Laat ons bidden. 
Allen: Heilige Geest inspireer ons. 
 
Hierna volgen de misintenties:     
 
L. Heer, wij vragen U: 
help ons, ondanks onze dagelijkse zorgen, 
ons geloof levend te houden. Wilt U ons kracht geven om 
onze gebeden vol te houden? 
Leg in ons het verlangen naar de ontmoeting met U in de 
eucharistie, opdat wij ons steeds meer thuis mogen weten 
aan tafel bij U.     Door Christus onze Heer, Allen: Amen. 
     
♫ Intermezzolied/Tafellied:   
V: Nu wordt gezongen het lied “De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt”. 
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,   
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.  
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De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield, maakt een wat is verdeeld. 
 
Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.   
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, 
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 
 Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt.   
Kom Schepper Geest, voltooi, wat Gij begonnen zijt.  
 
V en L: Na de collecte de ciborie / het Heilig Brood uit de 
tabernakel halen.                  
 
V:  Nu volgt Inleiding op het Communiegebed:  
 
V: Ooit gesproken, Ooit geschreven,   
werden woorden van leven,  
tot hier en nu aan ons doorgegeven,  
opdat zij ons verlichten zouden,  
en wij wegen van vriendschap en liefde zouden gaan.  
Die vriendschap, die liefde mogen wij hier en nu vieren 
rondom een tafel van gemeenschap. 
Eerder werd aan deze tafel in een vorig Eucharistieviering,    
met de woorden van Jezus, dit brood geheiligd tot brood 
van leven, waarin hij zichzelf aan ons schenkt.  
Wat overbleef is als heilig in het tabernakel bewaard. 
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Als wij van dit Heilig brood eten dan mogen wij ons één 
weten met onze verrezen Heer en met allen, die Kerk zijn.   
Op zijn woord mogen wij Zijn en elkaars tafelgenoten 
worden,  in vriendschap en liefde met elkaar verbonden.     
  
Communiegebed:  
V: Voor het goede van de aarde danken wij U, 
Uw mildheid tastbaar om ons heen: 
voor alk wat ons gegeven is 
om van te genieten, om van te leven. 
Voor het graan op onze velden 
dat geoogst werd in toewijding en zorg. 
Om brood te worden, kracht voor onderweg. 
Allen: Voor het brood hier op tafel danken wij U, 
Uw liefde tastbaar in ons midden, 
het werk van onze handen, gezegend, 
Uw droom van toekomst elke dag. 
 
V: Voor de woorden die wij horen, danken wij U, 
Uw taal van liefde om ons heen; 
voor alle waarheid ons gezegd, 
voor het vertrouwen, het protest, 
het hart onder de riem.  
Voor het hoogste woord danken wij U 
van heilige schriften en profeten, 
sprekend tot op vandaag, 
opdat wij doen en horen uw liefste wil: 
recht en vrede metterdaad. 
Allen: Gij hebt ons Uw trouw toegezegd, 
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Gij hebt ons Uw Zoon gegeven, 
weg ten leven ons gewezen, 
Uw eigen woord hier in ons midden. 
 
V: Voor de mensen om ons heen danken wij U, 
broers en zussen die ons gaande houden. 
Voor klein en groot zoals zij zijn: 
zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld. 
 
Voor Jezus van Nazareth danken wij U, 
mens naar Uw hart, 
de levende, Uw liefde sterker dan de dood. 
Allen: Hij heeft ons aan elkaar gegeven, 
als brood hier in ons midden. 
Wij danken U voor Hem, God, 
doe ons gaan op zijn weg. 
Amen. 
   
V: God, Vader van ons allen, niemand uitgezonderd, 
     geef ons moed en kracht 
     om met vriend en vijand 
     het gebed te bidden dat Jezus ons leerde.    
 
Allen:  Onze Vader enz.   
           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,  
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           en vergeef ons onze schulden,  
           zoals ook wij vergeven   
           aan onze schuldenaren,  
           en breng ons niet in beproeving,  
           maar verlos ons van het kwade.  
           Want van U is het koninkrijk  
           en de kracht,  
           en de heerlijkheid in eeuwigheid,  Amen.  
  

Vredeswens:    
V:  Wij zien verlangend uit naar de komst van Jezus in ons 
midden. ij brengt ons een boodschap van vreugde en 
liefde. Aan die boodschap mogen wij bijdragen in ons 
leven van alledag, in onze omgang met elkaar.] 
Moge de vrede van onze heer ons vergezellen.  
Wensen wij op afstand elkaar de vrede van Christus.  
 

V en L: (Schaaltje met de hosties tonen)   
    

V:   En God sprak: Neem alle tijd om te vieren dat ik uw 
God wil zijn.  
Neem alle tijd om te zingen en te dansen bij alles wat goed 
is en ooit nog goed zal worden.  
Niet bij de feiten zal je rusten, maar bij de dromen die je 
verder drijven naar het land dat ik u zal geven.  
Dit brood ten leven, Lichaam van Jezus, mag ons voedsel 
zijn, opdat wij zullen weten en durven geloven  
dat wij tot vrijheid zijn geroepen en dat heel de aarde in  
staat moet zijn tot alle goeds.  
Komt dan en eet in alle dankbaarheid. Amen. 
Laten we nu samen bidden: 
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Allen: Heer in groot vertrouwen komen wij tot u ook al 
voelen wij ons niet waardig, niet heel genoeg  
om dit brood tot leven tot ons te nemen. Wij vragen U: 
spreek slechts één woord tot ons 
en wij zullen genezen worden. 
 

V: Moge wij naar lichaam en geest genezen worden. 
Amen  
   

V: De Heer zegt:   
Ik ben het Brood van leven; wie tot mij komt,    
zal  geen honger meer krijgen,  en wie in mij gelooft 
zal nooit meer dorst krijgen.   
Neemt van de gaven die de Heer u aanbiedt   
en zijn vrede zij met u allen. Amen.   
     
V: Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de 
wereld:   
 Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,   
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.   
   
 V en L: Heilige Communie klaarzetten.  
 
Communielied: ”Zolang het graan van moeder aarde” 
(Mel. Zolang er mensen zijn op aarde)  
Zolang het graan van moeder aarde   
geen voedsel is voor al wat leeft,  
zolang roept Hij ons aan de tafel  
te doen wat Hij bevolen heeft. 
Zolang de vruchten van de wijnstok  
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alleen de rijken vreugde biedt, 
zolang gaat Hij ons voor in delen,  
zal klinken het: "vergeet me niet!" 
 
Zolang wij mensen brood en beker 
niet delen zoals Hij het deed, 
zolang zal vrede in de wereld   
niet overwinnen alle leed. 
 
Heer, leer ons breken, leer ons delen   
 het brood en ook de beker wijn.   
Heer, laat ons in uw naam verzameld   
elkanders broers en zusters zijn.  
 
V en L: De Ciborie / het H. Brood terugzetten in de 
tabernakel.    
 
V:  Slotgebed :  
     Bidden we nu samen het slotgebed d 
 
Allen: Heer Gij hebt ons ontvankelijk gemaakt voor Uw 
gaven, 
voor Uw wijsheid en Uw vrede. 
Gij hebt ons voorzien  van alles wat wij nodig hebben. 
Sterk ons als de twijfel afbreuk doet aan zekerheden. 
Houd ons waakzaam en bereid 
Om vol vreugde Uw toepstem te herkennen 
Door Christus onze Heer, Amen. 
V:   Er zijn nog enkele mededelingen   
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L: Mededelingen    
 
L: Na de wegzending en zegenbede wordt als slotlied        
gezongen “Zingt voor de Heer van liefde en trouw”.                                           
 
V:  Bijna aan het eind van deze Woord- en  
Communieviering wil ik graag Elly en Rien bedanken   
voor hun enthousiaste muzikale bijdrage.    
Brood hebben wij gedeeld in “Jezus” naam.  
Geef dat de gemeenschap met hem en met elkaar    
ons steeds opnieuw inspireert  
om te werken aan de Vrede hier en ver weg.  
Het thema van de viering luidde:  “Wat is Wijsheid”.    
God geef ons de Wijsheid om in U,   
Jezus Christus en de Heilige Geest te geloven. 
Wijs ons de weg door het leven om eindelijk aan het eind  
van ons leven uit te komen bij U en  
met Jezus zullen verrijzen.       
 
Ik wens u graag een mooie en gezegende week toe.  
 
V:  Wegzending   
Mag ik u vragen te gaan staan voor de zegenbede:   
   
Zegenen wij elkaar bij alles wat ons te doen staat,   
bij alles wat we beleven mogen, bij alles wat ons 
overkomt.   
Zegenen wij elkaar  in dit leven dat wij delen,   
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zo kwetsbaar als het is.   
Die God en Goed is zegenen ons,  Hij beware ons voor 
onheil en geleide ons tot eeuwig leven.  In de naam van de 
Vader de Zoon en de Heilige Geest,  Amen.”   
 
     ♫ Slotlied: “Zingt voor de Heer van liefde en trouw”.  
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,  
die onder ons verblijven wou.   
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw, 
alleluja, alleluja.  
 
Zingt voor het heilig hemels brood   
dat ons versterkt in alle nood,  
dat ons doet leven na de dood,  
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor de liefde, die ons bindt,  
die in ons hoofd haar woning vindt,  
die in ons hart haar rijk begint,  
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor het heil dat komen gaat,  
zingt voor de deur die open staat, 
 zingt voor de God die zingen laat,  
alleluja, alleluja. 


