
 



Christiaan Winter (’s-Gravenhage, 1967) studeerde tussen 1985 en 
1993 aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Utrechts 
Conservatorium. Naast kerkmuziek studeerde hij daar orgel bij 
onder meer Kees de Wijs, Kees van Houten en Reitze Smits en 
koordirectie bij Reinier Wakelkamp en Krijn Koetsveld. In 2004 
vervolgde hij zijn muzikale opleiding bij BernardWinsemius en Henk 
Verhoef aan de Nederlandse Beiaardschool, alwaar hij in 2007 de 
graad van Master of Music behaalde. 
Christiaan Winter is sinds 1996 kerkmusicus van de Oude Kerk in 
Amsterdam. Daarnaast is hij dirigent van het Amsterdams vocaal 

ensemble Duodektet en het Vocaal Kerkmuziek Ensemble, bestuurslid van de 
Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek en Beiaard Centrum Nederland. Ook speelde 
hij als redactielid een prominente rol in de totstandkoming van het nieuwe liedboek voor 
de Protestantse Kerken. Sinds 2009 is Christiaan Winter stadsbeiaardier van Alkmaar. 

 
Het Zonnelied van Fransiscus:  

Allerhoogste, almachtige, goede Heer van U zijn de lof, de roem, de eer en alle 

zegening. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe En geen mens is waardig U te 

noemen. Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder 

zon, die de dag is, en door wie Gij ons verlicht. En hij is mooi en stralend met 

grote luister. Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld. Geloofd zijt gij, 

mijn Heer, door zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt gij ze gemaakt 

Schitterend, kostbaar en mooi. Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder wind 

en door de lucht en de wolken, het helder weer en ieder jaargetijde, waardoor 

Gij uw schepselen in leven houdt. Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster 

water, die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis.  Geloofd zijt gij, mijn Heer, 

door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht. En hij is mooi en 

vrolijk, stoer en sterk.  Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze 

moeder die ons in leven houdt en leidt en allerlei gewassen en kleurige 

bloemen en kruiden voortbrengt." "Loof en zegen mijn Heer en dank en dien 

Hem met grote nederigheid. "Geloofd zijt gij, mijn Heer, door hen die 

vergiffenis schenken door uw liefde en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig 

zij die dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, zullen zij worden 

gekroond." "Geloofd zijt gij, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke 

dood,  waaraan geen mens kan ontsnappen. Wee hen die sterven in 

doodzonde. Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil Want de tweede 

dood zal hun geen kwaad doen." "Loof en zegen mijn Heer en dank en dien 

Hem met grote nederigheid." 



Woord van welkom door ds Pieter Korbee, predikant van de 
Remonstrantse Gemeente 
 

Inleiding  
 

We  zingen liederen afgeleid van het zonnelied van Fransicus van 
Assisi uit verschillende tradities.  
 
 

 
 



 

5  Geloofd zijt Gij om broeder wind, halleluja, 
 om lucht en wolken welgezind, halleluja, 
 daar Gij met alle wind en weer, halleluja, 
 uw scheps´len onderhoudt o Heer, halleluja. 
 Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
6  Voor zuster water danken wij, halleluja. 
 Hoe nederig en trouw is zij, halleluja, 
 als zij ons dient, hoe kuis en goed, halleluja, 
 hoe kostbaar in haar overvloed, halleluja. 
 Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
 



7  Lof zij U Heer om broeder vuur, halleluja, 
 die ons verlicht in ’t nacht´lijk uur, halleluja, 
 die zo robuust en vrolijk is, halleluja, 
 zo dapper in de duisternis, halleluja. 
 Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
8  Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, 
 ons leven staat in haar beheer, halleluja, 
 zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 
 en bonte bloemen overal, halleluja. 
 Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

 



 
 

         
  



 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



2 Gij roept het jonge leven wakker, 
 een tuin bloeit rond het open graf. 
 Er ruisen halmen op de akker 
 waar zich het zaad verloren gaf. 
 En vele korrels vormen saam 
 een kostbaar brood in uwe naam. 
 
3  Gij hebt de bloemen op de velden 
 met koninklijke pracht bekleed. 
 De zorgeloze vogels melden 
 dat Gij uw schepping niet vergeet. 
 ’t Is alles een gelijkenis 
 van meer dan aards geheimenis. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
 en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren 
 om al uw tekens te verstaan. 
 Dan is het aardse leven goed, 
 omdat de hemel mij begroet. 

tekst: Jan Wit 
 

melodie: 
Hamburg 1690 



 
 

 
 



 

 
 
 
 

 



2 Zolang de mensen woorden spreken, 
 zolang wij voor elkaar bestaan, 
 zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
 wij danken U in Jezus' naam. 
 
3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
 Gij kleedt de bloemen op het veld, 
 o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
 en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
 Gij redt de wereld van de dood. 
 Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
 zijn lichaam is het levend brood. 
 
5 Daarom moet alles U aanbidden, 
 uw liefde heeft het voortgebracht, 
 Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
 o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
 
 

 
 



Liedboek 742 

 



 

 
 



 

 
  
 



 



 
 
 
 

 



 

   
 

Gedicht:  
De Geest, 
de oneindige en eeuwige Geest 
waait waarheen hij wil ... 
 
voorbij de vorm, 
de richting en structuur, 
voorbij cultuur en het geloof, 
dat wij mensen 
daaraan geven. 
 

 
De Geest 
waait waarheen hij wil, 
oneindig en eeuwig 
in z’n eigen richting 
en bestemming ... 
 

Marleen Weusten 

 



Heenzending en Zegen 
 

We nemen afscheid van elkaar en zien elkaar hopelijk op zondag 22 mei in De 
Blije Mare voor de afsluitende viering of bij een van de andere activiteiten die 
nog deze week plaatsvinden. 
  
 

 
 

 Aan deze week vol activiteiten, georganiseerd door de ARK,  
werken alle kerken mee en is iedereen welkom. 

  
 

Voor alle informatie over de Alkmaarse Raad van Kerken 
kunt u terecht bij www.alkmaarseraadvankerken.nl 

Email : info@alkmaarseraadvankerken.nl 
 
  

Wilt u nadat u een activiteit in deze week heeft bijgewoond een reactie 
sturen, dan bent u daartoe van harte uitgenodigd. 

http://www.alkmaarseraadvankerken.nl/
mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl

