
Breng ons bijeen 
  
1. Kijk, een nieuw licht stroomt in de ruimte, 
het jaagt het duister uit deze plek. 
Kijk naar je angst en kijk naar je dromen, 
hier worden ze in het daglicht gezet. 
  
Refr 1: Breng ons bijeen, die staan aan de zijlijn, 
breng ons bijeen, die blind zijn en lam. 
Zie ons hier staan en, Heer, roep ons wakker, 
wij horen op, want U noemt onze naam. 
  
2. Wij zijn nog jong, ons leven ligt open, 
wij zijn al oud en op U gericht, 
wij zongen lof in voorgaande eeuwen. 
U gaf ons opdracht: wees zout en wees licht. 
  
Refr 2: Breng ons bijeen, welvarend, hooghartig, 
breng ons bijeen, zo trots en voornaam. 
Geef ons een nieuw hart, zacht en bescheiden, 
geef ons de moed om uw lied te verstaan. 
  
3. Hier is de wijn, wij delen de beker, 
hier is het brood, op leven gericht. 
Hier roept U ons, uw zonen en dochters, 
hernieuw uw opdracht: wees zout en wees licht. 
  
Refr 3: Schenkt U ons zelf de wijn van de liefde, 
breekt U ons zelf het Brood dat U bent. 
Voed ons en vul ons, heilig ons leven, 
geef ons een hart dat uw tederheid kent. 
  
4. Heer, U beperkt zich niet tot gebouwen, 
niet in een verre hemel blijft U, 
maar op deze plaats zien wij een nieuw schijnsel. 
Uw Koninkrijk is hier en is nu. 
  
Refr 4: Breng ons bijeen, omarm ons voor eeuwig, 
breng ons bijeen, want wij zijn van U. 
Breng ons bijeen, laat iedereen komen. 
Kom en ontsteek in ons een heilig vuur. 
  
Breng ons bijeen, breng ons bijeen. 
Breng ons bijeen, breng ons bijeen. 
Kijk, een nieuw licht stroomt in deze ruimte, 
uw Koninkrijk is hier en is nu! 
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