Liedteksten ‘Ljuset’
Kyrie, uit: Missa Symplex - Hendrik andriessen
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.

Heer, ontferm u
Christus, ontferm u
Heer, ontferm u.

Agnus Dei, uit: La Messe de Noste-Dame - Guillaume de Machaut
Agnus dei,
Qui tollis peccata mundi,

Lam Gods,
Dat wegneemt de zonden der wereld,

Agnus dei,
Qui tollis peccata mundi,

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,

Agnus Dei

Lam Gods,

Miserere nobis.

Miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem.

ontferm u over ons.

ontferm u over ons.

dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons vrede.

Zwei Beter - Arvo Pärt
Lukas 18 : 9 - 14
Jesus sprach zu einigen,
die davon überzeugt waren
gerecht zu sein

Jesus sprak tot enigen,
die ervan overtuigd waren
rechtvaardig te zijn

und die anderen verachteten,
dieses Gleichnis:

en de anderen verachtten,
de volgende gelijkenis:

“Zwei Menschen gingen hinauf

“Twee mensen gingen op

Der Pharisäer stellte sich hin
und betete also:
„O Gott, ich danke dir,
daß ich nicht bin wie die übrigen Menschen,

De Farizeër stelde zich op
en bad aldus:
“Oh God, ik dank u,
dat ik niet ben als de andere mensen,

und gebe den Zehnten von allem,
was ich besitze.”

en geef tienden van alles
wat ik bezit.”

Der Zöllner aber blieb hinten stehen

De tollenaar echter bleef achterin staan

in den Tempel, um zu beten.
Der eine war ein Pharisäer,
der andere ein Zöllner.

Räuber, Ungerechte, Ehebrecher,
oder auch wie dieser Zöllner da.
Ich faste zweimal in der Woche

in de tempel, om te bidden.
De ene was een Farizeër,
de andere een tollenaar.

rovers, onrechtvaardigen, overspelers,
of ook zoals die tollenaar daar.
Ik vast tweemaal per week

und wagte die Augen nicht
Zum Himmel zu erheben,
sondern er schlug an seine Brust und sprach:
„Gott sei mir Sünder gnädig!“

en durfde zijn ogen niet
naar de hemel op te richten,
maar sloeg op zijn borst en zei:
“God, wees mij zondaar genadig!”

Ich sage euch:
Dieser ging gerechtfertigt nach Hause,
jener nicht.

Ik zeg u:
Deze ging gerechtvaardigd naar huis,
de ander niet.

Amen.

Amen.

Denn jeder, der sich selbst erhöht,
wird erniedrigt werden;
und jeder, der sich selbst erniedrigt,
wird erhöht werden.”

Want een ieder die zichzelf verhoogt,
zal vernderd worden;
en een ieder die zichzelf vernedert,
zal verhoogd worden.”

Ubi Caritas - Ola Gjeilo
Ubi caritas et amor, Deus ibi est

Waar vriendschap heerst, en liefde, daar is God.

Exultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.

Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christ amor.

Waar vriendschap heerst, en liefde, daar is God.
Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht.

Congregavit nos in unum Christi amor.

Et ex corde diligamus nos sincero.

Amen.

Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht.

En van harte goed zijn met elkaar.

Amen.

Quatre Chansons Naturelles - Albert Wissink
1. L’été
L’été, lorsque le jour a fui,
de fleurs couverte
la plaine verse au loin un parfum enivrant;
Les yeux fermés,

In de zomer, als de dag is gevlucht,
en bedekt met bloemen
de vlakte bedwelmend geurt;
de ogen gesloten,

Les astres sont plus purs,
l’ombre paraît meilleure;
Un vague demi-jour teint le dôme éternel;
Et l’aube douce et pâle,

De sterren zijn zuiverder,
de schaduw lijkt fijner;
een vaag halflicht kleurt het eeuwige gewelf;
en de zachte, bleke dageraad,

l’oreille aux rumeurs entrouverte,
On ne dort qu’à demi
d’un sommeil transparent.

en attendant son heure,
Semble toute la nuit
errer au bas du ciel.

het oor halfopen voor het gedruis,
slaap je maar half
een lichte slaap.

wachtend op zijn uur,
lijkt de hele nacht
onderaan de hemel te dwalen.

2. Pâle fleur
Pâle fleur, timide pervenche
Je sais la place où tu fleuris,
Au pied des monts, ton front se penche
Pour mieux charmer nos yeux épris!

Lichtkleurige bloem, verlegen maagdenpalm.
Ik ken de plek waar je bloeit.
Aan de voet van de bergen buig je je hoofd
Om onze verliefde ogen te kunnen betoveren.

C’est dans un sentier qui se cache
Sous ses deux bords de noisetiers
Où pleut, sur l’ombre qu’elle tache
La neige des blancs églantiers

Het is een pad verborgen
Onder twee rijen hazelnootbomen,
Waar, tussen de schaduwplekken,
het witte wilde rozen sneeuwt.

Une source tout près palpite
Où s’abreuve le merle noir;
Il y chante et moi je médite

Daar vlakbij ruist een bron
Waar de zwarte merel zijn dorst lest.
Hij zingt er en ik denk er na

O fleur, que tu en dis des choses
A mon amour, quand je reviens,

O bloem! Wat beantwoord je
mijn liefde, wanneer ik er ben,

Souvent de l’aube jusqu’au soir.

Quand tu me parle
à lèvres closes,
Et que mon coeur écoute le tien...

Van de dageraad tot de avond.

wanneer je tegen me spreekt
met gesloten lippen,
En mijn hart naar het jouwe luistert.

3. Au bord de la mer
La lune de ses mains distraites
A laissé choir, du haut de l’air,
Son grand éventail à paillettes

De maan heeft uit haar onoplettende handen
Van grote hoogte, haar glitterwaaier
op het blauwe tapijt van de zee laten vallen,

Pour le ravoir elle se penche
Et tend son beau bras argenté;

Om deze terug te krijgen buigt ze zich voorover
En strekt haar mooie zilveren arm;

Sur le bleu tapis de la mer.

daar aan de kust.

Mais l’éventail
fuit sa main blanche,
Par le flot qui passe emporté.

maar de waaier,
door het gaande tij meegenomen,
Ontvlucht haar witte hand.

Au gouffre amer pour te le rendre,
Lune, j’irais bien me jeter,
Si tu voulais du ciel descendre,
Au ciel si je pouvais monter

In de bittere diepte zou ik me willen werpen,
Maan, om je hem terug te geven,
Als jij van de hemel zou willen neerdalen,
Als ik naar de hemel zou kunnen stijgen.

4. Petite perle cristalline
Petite perle cristalline
Tremblante fille du matin.
Au bout de la feuille de thym
Que fais tu sur la colline.

Pareltje, helder als kristal
trillende dochter van de ochtend.
Aan het puntje van het tijmblad.
Wat doe je op de helling?

Avant la fleur, avant l’oiseau,

Avant le réveil de l’aurore,
Quand le vallon sommeille encore
Que fais-tu là sur le coteau?

Voor de bloem, voor de vogel,

nog voor het ontwaken van het morgenrood,
Wanneer het dal nog dommelt.
Wat doe je daar op de heuvel?

Var inte rädd för mörkret - Karin Rehnqvist
Var inte rädd för mörkret,
Ty ljuset vilar där.
Vi se ju inga stjärnor,

Wees niet bang voor het donker,
want in het donker rust slechts het licht.
We zien geen sterren,

I ljusa irisringen
Du bär en mörk pupill,

In de heldere irisring
dragen we een donkere pupil,

Där intet mörker är.

waar geen duisternis is.

Ty mörkt är allt som ljuset
Med bävan längtar till.

want het is het duister
dat het licht bevend doet verlangen.

Var inte rädd för mörkret,

Wees niet bang voor het donker,

Ty ljuset vilar där,
Var inte rädd för mörkret,
Som ljusets hjärta bär.

want in het donker rust slechts het licht.
Wees niet bang voor het donker,
dat het hart van het licht draagt.

Danny boy, Irish traditional - Arr. Philip Lawson

Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling

Oh Danny Boy, de doedelzakken klinken

But come ye back when summer's in the meadow,
Or when the valley's hushed and white with snow
‘Tis I'll be here in sunshine or in shadow,
Oh, Danny boy, oh Danny boy, I love you so!

Als straks de zon het dal weer gaat verwarmen,
of als het nog verstild is van de kou
dan sluit ik jou weer veilig in mijn armen.
Oh Danny Boy, oh Danny Boy, ik hou van jou!

But when ye come, and all the flowers are dying,
If I am dead, as dead I well may be,

Maar als je komt, en jaren zijn verstreken,
misschien is dan mijn leven al voorbij,

From glen to glen, and down the mountain side.
The summer's gone, and all the roses falling
‘Tis you, ‘tis you must go and I must bide.

van dal naar dal, weemoedig door de nacht.
De zomer is voorbij, de dagen slinken
en nu moet jij de strijd in en ik wacht.

You'll come and find the place where I am lying,

zoek dan mijn graf en geef een levensteken,

And I shall hear, though soft you tread above me,
And all my grave will warmer, sweeter be,

En voel ik dan je zachte voetstap boven,
en klinkt je stem verdrietig en oprecht,

Oh, Danny boy!

Oh, Danny Boy!

And kneel and say an Ave there for me.

For you will bend and tell me that you love me,
And I shall sleep in peace until you come to me!

en bid alsnog een weesgegroet voor mij.

en ik hoor jou je hart aan mij beloven,
dan vind ik rust totdat jij naast mij wordt gelegd!

