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Berichten en gebedsintenties kan je
sturen via WhatsApp naar:

Laat het zijn zoals het is - The Beatles

In de lucht vannacht.

Wanneer ik mezelf vind in tijden van problemen
Komt moeder Maria bij mij
Sprekend woorden van wijsheid
Laat het zijn zoals het is
En in mijn uur van duisternis
Staat zij recht tegenover mij
Sprekend woorden van wijsheid
Laat het zijn zoals het is

Ik kan voelen dat het vanavond in de lucht komt,
oh heer
Ik heb op dit moment mijn hele gewacht, oh heer
kun je voelen dat het vanavond in de lucht komt,
oh heer, oh heer
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Ach, als je me vertelde dat je verdronk
Dat kreeg je van mij geen hand
Ik heb jou gezicht eerder gezien
Maar ik weet niet of je weet wie ik ben
Nou, ik was daar en ik zag wat je deed
Ik zag het met mijn eigen ogen
Dus haal die lach van je gezicht, ik weet waar je
geweest bent.
Het is allemaal een set vol leugens

Laat het zijn zoals het is, laat het zijn zoals het is
Laat het zijn zoals het is, laat het zijn zoals het is
Fluisterend woorden van wijsheid
Laat het zijn zoals het is
Wanneer alle mensen met gebroken harten
Die op de wereld leven het met elkaar eens zijn
Dat er een antwoord zal zijn
Laat het zijn zoals het is
Want al worden zij misschien gescheiden, er is
nog steeds een kans dat zij zullen zien
Er zal een antwoord zijn

Ik kan voelen dat het vanavond in de lucht komt,
oh heer
Ik heb op dit moment mijn hele gewacht, oh heer
kun je voelen dat het vanavond in de lucht komt,
oh heer, oh heer
En ik kan voelen dat het vanavond in de lucht
komt, oh heer
Ik heb op dit moment mijn hele gewacht, oh heer
Ik kan het vanavond voelen in de lucht, oh heer, oh
heer
En ik heb op dit moment mijn hele leven gewacht
oh heer, oh heer

Laat het zijn zoals het is Laat het zijn zoals het is,
laat het zijn zoals het is
Laat het zijn zoals het is, laat het zijn zoals het is
Yeah, er zal een antwoord zijn
Laat het zijn zoals het is
Laat het zijn zoals het is, laat het zijn zoals het is
Laat het zijn zoals het is, laat het zijn zoals het is
Fluisterend woorden van wijsheid
Laat het zijn zoals het is

Nou ik kan me herinneren, ik herinner me geen
probleem
Hoe kan ik het ooit vergeten, het is de eerste en
laatste keer dat we elkaar ooit ontmoette
Maar ik weet de reden waarom je me stil wil
houden, nee je misleid mij niet
De pijn kun je niet zien, maar de pijn groeit nog
steeds
Het is geen vreemde voor jou of mij

En wanneer het bewolkt is in de nacht
Er is nog steeds een licht dat op mij schijnt
Stralend tot in de morgen*
Laat het zijn zoals het is
Ik werd wakker bij het geluid van de muziek
Moeder Maria komt bij mij
Fluisterend woorden van wijsheid
Laat het zijn zoals het is
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Woord van welkom

De groeten van God
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Fragiel – Sting

Maar mijn woorden, zoals stille regendruppels,
vielen
En echode in de bronnen van stilte

Als bloed zal stromen als vlees en staal één zijn
Opdrogend in de kleur van de avondzon
De regen van morgen zal de vlekken weg wassen
Maar iets in onze gedachten zal altijd blijven
Misschien was deze laatste zet zo bedoelt
Om de doorslag te geven in een levenslange
discussie
Dat er niets komt van geweld en niets ooit kon
Voor allen die geboren zijn onder een boze ster
Laten we niet vergeten hoe kwetsbaar we zijn

En de mensen bogen en baden
Aan de neongod die ze maakten
En het bord flitste zijn waarschuwing uit
In de woorden die het vormde
En het bord zei, de woorden van de profeten staan
??op de metrowagen geschreven
En huurkazerne
En fluisterden in de geluiden van stilte

Gebed

Door en door zal de regen vallen
Als tranen van een ster als tranen van een ster
Door en door zal de regen zeggen
Hoe kwetsbaar we zijn hoe kwetsbaar we zijn

Lezing: Psalmen voor nu 139

Door en door zal de regen vallen
Als tranen van een ster als tranen van een ster
Door en door zal de regen zeggen
Hoe kwetsbaar we zijn hoe kwetsbaar we zijn
Hoe kwetsbaar we zijn hoe kwetsbaar we zijn

Je zei – Lauren Daigle
Ik blijf stemmen in mijn gedachten die zeggen dat
ik niet genoeg ben
Elke leugen die me vertelt dat ik me nooit zal
meten
Ben ik meer dan alleen de som van elke high en
elke low?
Herinner me nog maar eens wie ik ben, want ik
moet het weten (ooh oh)

Van: Muzikum.nl

Het geluid van stilte - Disturbed
Hallo duisternis mijn oude vriend
Ik kom weer met je praten
Omdat een visioen zachtjes kruipt
Ik liet zijn zaadjes liggen terwijl ik sliep
En de visie die in mijn hersenen was geplant
Is nog steeds
In het geluid van stilte

Je zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
Je zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
Je zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort
schiet
Als ik er niet hoor, zeg je dat ik de jouwe ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat u van mij zegt (I)
ik geloof

In rusteloze dromen liep ik alleen
Smalle straatjes van kinderkopjes
in het schijnsel van de straat lamp
Ik draaide mijn kraag naar het koude en vochtige
Toen mijn ogen werden verblind door de flits van
een neonlicht
Dat splitste de nacht
En raakte het geluid van stilte aan
En in het blote licht zag ik
Tienduizend mensen, misschien meer
Mensen praten zonder te praten
Mensen horen zonder te luisteren
Mensen die liedjes schrijven die nooit worden
gedeeld
En niemand durfde
Verstoor het geluid van stilte
Dwazen, zei ik, je weet het niet
Stilte zoals een kanker groeit
Hoor mijn woorden die ik je zou kunnen leren
Grijp mijn armen zodat ik je kan bereiken

Het enige dat nu telt is alles wat je van me denkt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit,
(ooh oh)
Je zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
Je zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En u zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort
schiet
Als ik er niet hoor, zeg je dat ik de jouwe ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat u van mij zegt (I)
Oh, geloof ik
Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan je
voeten
Je hebt elke mislukking God, en je zult elke
overwinning hebben, (ooh oh)
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Je zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
Je zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
Je zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort
schiet
Als ik er niet hoor, zeg je dat ik de jouwe ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat u van mij zegt (I)
ik geloof

Hou vol hou vast
Er is altijd nog m'n arm die om je heen past
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt
Al is het maar voor even
Het is geen geheim dat bijna iedereen vooral naar
zichzelf
en niet naar een ander kijkt.
En ik begrijp ook best dat dat natuurlijk lijkt als jij
nu maar weet dat je
veel meer kunt bereiken
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder

Oh ik geloof (ik), ja ik geloof (ik)
Wat u van mij zegt (I)
Oh, ik geloof (oh)

Hou vol hou vast
Er is altijd nog m'n arm die om je heen past
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt
Al is het maar voor even

Achtbaan – Danny Vera
Daar gaan we
In dit achtbaanleven weten we
Met die gekke hoogten en echte dieptepunten
Ik weet echt niet waarom
En ik zal gaan
Naar de verste plek op aarde die ik ken
Ik kan alle wegen afleggen, zie je
Omdat ik je daar bij me ken
Je hoeft me niet te vertragen
Omdat ik er altijd zal zijn
Ik zal de weg naar huis vinden
Waar magnolia groeit, waar magnolia groeit
Maar ik denk dat je het weet
Waarom ik doe wat ik doe en waar ik naar toe ga
Ik probeer een lege ruimte binnenin te vullen
Maar ik kan dat niet doen zonder jou
Je bent zelfs met mij in mijn dromen
Ik zie ons de zeven zeeën bevaren
Ik zal proberen mijn weg te vinden
Je bent er altijd morgen, je bent er altijd morgen
Daar gaan we
In dit achtbaanleven weten we
Met die gekke hoogten en echte dieptepunten
Ik weet echt niet waarom
En ik zal gaan
Naar de…

Hou vol hou vast
Er is altijd nog m'n hand die jouwe schoon wast
Al is het maar voor even
Al is het maar voor even
Hou vol hou vast
Er is altijd nog m'n arm die om je heen past
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt
Al is het maar voor even
Hou vol hou vast
Er is altijd nog m'n hand die alles schoon wast
Al is het maar voor even
Al is het maar voor even
Hou vol hou vast
Hou vol hou vast
Hou vol hou vast
Hou vol hou vast
bron: Songteksten.nl

Gebed en voorbeden
Gebedsintenties kan je via WhatsApp sturen naar

Hoe vol, hou vast!
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Hou vol, hou vast - Bløf

Jouw gebedsintenties worden live getoond waarbij
we bij ieder bericht een kaars ontsteken.

Ik zie ook wel in dat alles anders gaat dan hoe je
het wilt,
Of hoe je het had gedacht
En ik begrijp ook best dat jij het niet meer weet hoe
het nu is,
Is niet wat jij verwachtte
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder

Door De Wind – Miss Montreal
Ik zie je voor me
Met m'n ogen dicht
Ik kan je voelen
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Met m'n hart op slot
Ik hoor je praten
Maar je bent er niet
Je bent er niet

Als je van iemand houdt, maar het gaat verloren
Kan het nog erger?
Lichten zullen je naar huis leiden
En ontvlammen je botten
En ik zal proberen om je te helpen

Ik voel me verloren
Als ik jou moet verliezen
En ik blijf van je dromen
Want ik kan je niet missen
Ik kan je niet missen

En hoog boven of laag beneden
Wanneer je te verliefd bent om het te laten gaan
Maar als je het nooit probeert zal je het nooit weten
Wat je waard bent

Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou
Ben ik nooit alleen

Lichten zullen je naar huis leiden
En ontvlammen je botten
En ik zal proberen om je te helpen
Tranen stromen op je gezicht naar beneden
Als je iets verliest dat je niet kan vervangen
Tranen stromen op je gezicht naar beneden
Op je gezicht en ik...

Ik voel je naast me
Als ik 's nachts op straat
Wil vergeten
Wat in mijn ogen staat
Geschreven
Je moest eens weten

Tranen stromen op je gezicht naar beneden
Ik beloof je dat ik zal leren van mijn fouten
Tranen stromen op je gezicht naar beneden
Op je gezicht en ik...

En ik wil me verliezen
In de roes van een winnaar
En ik zou willen schreeuwen
Maar ik kan alleen zingen

Lichten zullen je naar huis leiden
En ontvlammen je botten
En ik zal proberen om je te helpen
Van: Muzikum.nl

Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou
Ben ik nooit alleen

Onze vader (melodie I’am sailing)
Onze Vader, onze Vader,
ging Uw naam maar in het rond,
als een lopend vuur van liefde,
morgenlicht en warmtebron.

Door een zee van afstand
Door een muur van leegte
Door een land van stilte
Door een muur van leegte
Door de wind
www.stefbos.nl

Werd Uw rijk van recht en vrede,
door de mensen, maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie,
tot een hemel hier op aard.
Laat niet af van deze wereld,
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander,
zonder baat of winstbejag.

Herstel je - Coldplay
Refrein.
Wanneer je je best doet, maar je slaagt niet
Als je krijgt wat je wilt, maar niet wat je nodig hebt
Als je je zo moe voelt, maar je kunt niet slapen
Vast in het omgekeerde

Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn,
maar vernietig al wat kwaad is,
onze Vader, maak ons vrij.
onze Vader, maak ons vrij.

En de tranen stromen over je gezicht
Als je iets verliest dat je niet kan vervangen
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Collecte: Geef licht aan de kinderen in
Griekenland

Al deze woorden die ik niet alleen zeggen
En verder is er niks wat er toe doet

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig
eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen op de winter die
komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is
mensonwaardig.

Vertrouw ik zoek en ik vind in jou
Elke dag voor ons iets nieuws
Open geest voor een andere kijk
En verder is er niks wat er toe doet

Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in
fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als
er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks,
ook niet voor zwangere vrouwen, pasgeboren
baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor
getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel
geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Nooit verzorgd voor wat ze doen
Nooit verzorgd wat ze weten
En ik weet
Zo dicht ongeacht hoe ver
Kon niet veel meer van het hart
Altijd vertrouwen in wie wij zijn
En verder is er niks wat er toe doet

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie
vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden
ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en
een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie
over hun procedure en hulp bij het aanvragen van
documenten. Kinderen krijgen les op een veilige
plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden
vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Nooit verzorgd voor wat ze doen
Nooit verzorgd wat ze weten
En ik weet
(Gitaarsolo 1)
Ik Nooit geopend mezelf op deze manier
Het leven is van ons, we leven het op onze manier
Al deze woorden die ik niet alleen zeggen
En verder is er niks wat er toe doet

Geef nu! en scan de QR code met je camera App
op je telefoon.

Ja
Vertrouw ik zoek en ik vind in jou
Elke dag voor ons iets nieuws
Open geest voor een andere kijk
En verder is er niks wat er toe doet
Nooit verzorgd voor wat ze zeggen
Nooit verzorgd voor games die ze spelen
Ik heb nooit verzorgd voor wat ze doen
Ik heb nooit verzorgd wat ze weten
En ik weet

Of maak je gift over naar:
De Protestantse Gemeente Den Helder
NL 41 RABO 0330 6000 52
o.v.v. Top 2000 collecte

(Gitaarsolo 2)
Zo dicht ongeacht hoe ver
Kon niet veel meer van het hart
Altijd vertrouwen in wie wij zijn
Nee, niets anders doet er toe

Niets anders doet er toe - Metallica
Zo dicht ongeacht hoe ver
Kon niet veel meer van het hart
Altijd vertrouwen in wie wij zijn
En verder is er niks wat er toe doet

www.songtekstenvertalen.nl

Nooit geopend mezelf op deze manier
Het leven is van ons, we leven het op onze manier
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Zegen
Je loopt nooit alleen – Gerry & the
Pacemakers

Iedereen is van de wereld – The Scene
Dit is voor de misfits die je
Her en der alleen ziet staan
Die onder straatlantaarns eten
En drinken bij de volle maan
Dit is voor degenen die je
Overal herkent
En deze is voor jou en mij
Want dit is ons moment
En ik hef het glas
Op jouw gezondheid
Jij staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
De wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
De wereld is van iedereen
Deze is voor iedereen die passie heeft
En die voor passie gaat
In het donker kan ik jou niet zien
Maar ik weet dat jij daar staat
En ik hef het glas
Op jouw gezondheid
Jij staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
De wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
De wereld is van iedereen
Yeah, yeah, yeah
Rood zwart wit geel jong oud man of vrouw
In het donker kan ik jou niet zien
Maar deze is van ons aan jou
En ik hef het glas
Op jouw gezondheid
Jij staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
De wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
De wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
De wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
De wereld is van iedereen
Van iedereen
Van iedereen
Van iedereen
Van iedereen

Wanneer je door een storm loopt
Hou je hoofd omhoog
En wees niet bang in het donker
Aan het einde van een storm
Er is een gouden hemel
En het zoete zilveren lied van een leeuwerik
Loop door de wind verder
Loop door de regen
Hoewel je dromen worden weggegooid en
opgeblazen
Loop door, loop door
Met hoop in je hart
En je zult nooit alleen lopen
Je loopt nooit alleen
Loop door, loop door
Met hoop in je hart
En je zult nooit alleen lopen
Je loopt nooit alleen
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