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Weave, weave, weave us together 

 

Weave, weave, weave us together 

Weave us together in unity and love. 

Weave, weave, weave us together 

Weave us together, together in love. 

 

We are many textures, we are many colours, 

Each one different from the other, 

But we are entwined with one another 

In one great tapestry. 

Refrein 

 

We are different instruments playing our own melodies, 

Each one tuning to a different key, 

But we are all playing in harmony 

In one great symphony. 

Refrein 

 

Once we did not know this, we thought we were alone, 

Till at last we found our unity. 

Now the Christ in me greets the Christ in you, 

In one great family. 

Refrein 
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Telkens als de voorganger zegt ‘Zo zij het’ 

herhalen wij dat ter bevestiging. 

 

Be thou my vision 
 

Be thou my vision, o Lord of my heart; 

Naught be all else to me, save that thou art; 

Thou my best thought, by day or by night, 

Waking or sleeping, thy presence my light. 
 

Be thou my wisdom, be thou my true word; 

I ever with thee, thou with me Lord; 

Thou my great Father, I thy true son; 

Thou in me dwelling, and I with thee one. 
 

Be thou my breastplate, my sword for the fight; 

Be thou my dignity, thou my delight, 

Thou my soul’s shelter, thou my high tower; 

Raise thou me heavenward, o power of my power. 
 

Riches I heed not, nor man’s empty praise; 

Thou mine inheritance, now and always; 

Thou and thou only, first in my heart, 

High king of heaven, my treasure thou art. 
 

High king of heaven, when battle is won, 

Grant heaven’s joy to me, bright heaven’s sun! 

Christ of my own heart, whatever befall, 

Still be my vision, o ruler of all. 
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Voorbereiding van de communie 
 

(De voorganger zegt:)… en dat onze lagere natuur ons zal 

verraden, onderzoeken wij ons leven  
Tegelijk met de voorganger neem je dan het brood in je hand en maak je 

er het teken van het kruis + over met de woorden: 

en vragen Christus' zegen + met de woorden 

 

Naar het brood in je handen toebuigend zeg je samen met de voorganger: 

DIT BROOD IS MIJN LEVEN  

DAT U GEGEVEN IS  

IN LIEFDE EN DIENSTBAARHEID 
 

Samen met de voorganger hef je het brood op en je breekt    het dan 

met de woorden: 

En wij geven onze lagere natuur op   ,  

zodat ons hoger Christus Zelf  

geopenbaard mag worden 

 

Samen met de voorganger leg je het brood weer op tafel en  

neem je de kelk/het glas met de woorden: 

Nu u onze liefde voor U kent,  

leggen wij onze ziel voor u open,  

in dankbaarheid van God ontvangen  

en met Christus’ zegen bieden wij u deze aan +  

met de woorden 

 

Je buigt je over de kelk en zegt samen met de voorganger: 

DIT IS MIJN GEEST TOEGEWIJD 

AAN DE GODDELIJKE WIL VAN GOD  

 
 

Tegelijk met de voorganger neem je de kelk op en hef je deze omhoog, 

met de woorden: 
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Zo vaak als wij van dit brood eten  

en van deze wijn drinken  

worden wij herinnerd aan het leven 

en de geest van de Christus binnen in ons 
 

Tegelijk met de voorganger zet je de kelk weer neer en strek je je handen 

uit over brood en wijn en spreekt de voorganger een gebed uit. 

 

Na dat gebed word je door de voorganger uitgenodigd om samen met 

iemand anders brood en wijn te delen. 

 

Na dit delen van brood en wijn zingen wij gezamenlijk: 

 

O love that knoweth of no fear 
 

O Love that knoweth of no fear 

O Love that sheds a joyous tear, 
 

O Love that makes me whole and free 
Such love shall keep and hallow me. 

(2x) 
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