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De steppe zal bloeien
digitale lieddag vanuit de
Dominicus Amsterdam
Misschien zingt u al jaren in een koor, misschien heeft u nog nooit
gezongen of denkt u dat u geen mooie stem hebt: U bent allen van harte
welkom bij deze eerste digitale lieddag vanuit de Dominicus Amsterdam.
Welkom!
Arjan van Baest en Evert van Merode hebben een muzikaal programma
voor u samengesteld. Met hulp van vele anderen zullen onze stemmen
klinken. Welkom bij De steppe zal bloeien!

Hieronder vindt u eerst het programma. Daarna vindt u alle liederen.

Dit is de eerste lieddag die we digitaal vieren. We werken hard aan goed
beeld en geluid. Als er een technisch mankement is, vragen we u geduld.
We hopen dat dit niet nodig is.

De livestream vindt u hier:
https://dominicusamsterdam.nl/lieddagvanuithuis/.

Programma
•

Welkom door Arjan van Baest

•

Zingen achter je laptop met David Cohen

•

Hoopvol zingen

Liedblok 1:
1. Licht dat ons aanstoot
2. Hoe is uw naam
3. Delf mijn gezicht op
4. De profundis
5. Dans nos obscurites
•

Inleiding: Gij Eeuwige gloeiend van liefde

Liedblok 2:
6.
Als morgenrood
7.
Geen taal die hem vertaalt
8.
Jij nabij
9.
Hij die gesproken heeft
10.
Jansen-medley
•

Inleiding: Nada te turbe

Liedblok 3:
11.
Nada te turbe
12.
Overal zijt gij
13.
Wat geen oog heeft gezien
14.
Over de eerbied
15.
Jij bent de God
•

Inleiding: Kom in ons midden

Liedblok 4:
16.
Kom in ons midden
17.
Herschep ons hart
18.
Onze vader
19.
Van twee woorden
20.
Laudate omnes gentes
•

Vredeswens

Liedblok 5:
21.
Vrede voor jou
22.
Om warmte
23.
Komen ooit voeten
24.
Psalm 100 (Zoek zijn aangezicht)
25.
Wonen overal
•
26.

Afsluiting door Arjan
De steppe zal bloeien

Bedankt!
Fijn dat u er was. Ik hoop dat u heeft genoten van het zingen. De middag
is voorbereid en was niet mogelijk zonder: Arjan van Baest, Evert van
Merode, Eva Martens, Wilna Wierenga, Franck Ploum, David Cohen,
Geert-Jan Meijerhof, Bert Haver, Jan-Pieter de Jong en Petra Meijerhof.
Met veel plezier en enthousiasme is deze middag voorbereid.
Met een Tikkie (van ABN Amro) kunt bijdragen aan
deze middag. Vult u zich daar absoluut niet toe
verplicht. Het mag en de bijdrage komt goed terecht.
Iedereen heeft deze middag met veel plezier
voorbereid en het was ontzettend fijn dat u daarbij
was.
Tikkielink: https://tikkie.me/pay/371qt2o442a5bbag9a1m
QR-code van de Tikkie (kan gescand met een telefoon)
Met een hartelijke, digitale groet uit de Dominicus Amsterdam. We
hopen dat u zingend de week in gaat!

