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Openingszang:  
 
wij zijn allemaal één 
wij zijn allemaal één 
 
één in zijn naam,  
wij zijn allemaal één 
 
wij staan niet alleen 
wij staan niet alleen 
 
één in zijn naam,  
wij staan niet alleen 
één in zijn naam,  
wij staan niet alleen 
 
in een hutje van leem 
of in een huis van steen 
overal is de Heer 
als een muur om ons heen 
 
wij zijn allemaal één 
wij zijn allemaal één 
 
één in zijn naam,  
wij zijn allemaal één 
één in zijn naam,  
wij zijn allemaal één 
 
amenitendea 
amenitendea 
 
i manueli amenitendea 
i manueli amenitendea 
 
 

 
Inkeerzang:  
 
het spijt me  
het spijt me 
ik heb iets misdaan 
vergeving bevrijdt me 
ik kijk je weer aan 
 
 
Tussenzang:  
 
ik had een droom  
van een wereld, 
wereld waaraan  
wij samen bouwen, 
droom van een wereld,  
wereld heel nieuw 
 
 

 
 

 
Voor evangelie:  
Lied van de drie kruisjes 
 
Jezus ik denk aan jou 
Jezus ik spreek over jou 
Jezus ik hou van jou 
Zo blijf ik je trouw 
 
 
Voorbede: 
 
met mijn handen gevouwen 
breng ik tot god een wens 
met mijn hart vol vertrouwen 
bid ik voor ieder mens 
 
 
Lied bij de gaven: 
 
kom leg je hand in mijn hand 
kom leg je hand in mijn hand 
 
 
Heilig: 
 
hosanna  
in de hoogste hemelen 
gezegend Hij die komt 
in de naam van de Heer 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slotzang:  
 
hiep, hiep hoera,  
voor God de Heer 
ik hou van Hem  
steeds meer en meer 
 
hiep, hiep hoera,  
voor God de Heer 
ik hou van Hem  
steeds meer en meer 
 
jong en oud,  
klein en groot 
wij zijn hier tesaam 
om te luisteren 
naar Jouw woord 
en op weg te gaan 
 
we deelden  
brood en wijn 
zo kregen wij  
veel kracht 
om een vriend te zijn 
zoals Jij  
van ons verwacht 
 
hiep, hiep hoera,  
voor God de Heer 
ik hou van Hem  
steeds meer en meer 
 
hiep, hiep hoera,  
voor God de Heer 
ik hou van Hem  
steeds meer en meer 


