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Tweeduizend en elf:
Volgens de etiquette zou het slechts tot 6 januari
mogen, maar de redactie van de zondagsbrief wenst
iedereen op 9 januari tóch het allerbeste voor 2011.
De redactie
Kopij Zondagsbrief gevraagd
Het is u/je wellicht reeds opgevallen, dat sinds enige
tijd een trend bestaat dat de Zondagsbrief niet veel
stukjes bevat. Om deze reden is door de kerkenraad
besloten dat de Zondagsbrief vanaf zomer 2010 om
de 2 weken verschijnt. De trend blijft echter “dalend”,
als gevolg waarvan ook de 2-wekelijkse Zondagsbrief
inmiddels nauwelijks gevuld raakt.
Bij deze ons verzoek, om toch vooral stukjes te blijven
insturen.
De redactie
Epiloog Taizé Jongerenontmoeting 2010
Het is vast niemand ontgaan, dat onder auspiciën van
de Ontmoetingskerk een groot aantal jongeren uit alle
Europese windstreken in krimpen aan de Lek en
Lekkerkerk 5 dagen onderdak gevonden.
Het precieze aantal bedroeg 99, de meesten kwamen
uit Oost Europa.
Na de kerkdienst van hedenmorgen begint om ca.
10.30 uur een bijeenkomst van gastgezinnen om
ervaringen en avonturen te delen.
Hiervoor zijn niet allen de gastgezinnen, maar ook
andere belangstellenden uiteraard welkom.
De lokale werkgroep nodigt u ook uit voor het (kort)
opschrijven van de belevenissen met de gasten en
deze in te zenden aan de redactie van de
Zondagsbrief.
Het is de bedoeling dat er flink veel stukjes worden
ingestuurd, deze zullen worden geplaatst in de
Zondagsbrief van 23 januari en – indien geen bezwaar
wordt aangegeven – ook op de website.
Stukjes kunnen worden ingestuurd naar onderstaand
adres, let wel op de uiterste inzend termijn.
De Taizé Werkgroep

Voorzet kopij en stukjes………
Indachtig de oproep om stukjes voor de Zondagsbrief,
ben ik (AT) zelf ook actief geweest om het goede
voorbeeld te geven.
Op radio 2 is eind december de Top 2000 van 2010
uitgezonden, met op een zeer hoge positie het
bijzondere liedje “Hallelujah” gezongen door de
Engelse zanger Tim Buckley. De tekst en eerste
uitvoering van de liedje is echter van de ruim 70 jarige
Canadees, Jood, (folk) zanger en dichter Leonard
Cohen, in 1984 uitgebracht op zijn LP “Various
Positions”.
De Engelse tekst van dit liedje is afgedrukt op de
achterzijde van deze Zondagsbrief, ernaast de
Nederlandse vertaling.
Meer informatie over zowel Leonard Cohen als Tim
Buckley (eind jaren ’90 overleden) is uiteraard op
internet te vinden.
Cohen zelf is nog immer actief en heeft in 2010 door
Europa getoerd voor een concert reeks.
Aza Teeuwen
De bloemen
van zondag gaan naar …
…. meneer en mevrouw J. Kraan dit i.v.m. hun 55 jarig
huwelijk en thuiskomst van mevrouw M. Kraan.
Van oudejaarsavond ( 31 december)zijn gegaan naar…
…. Marianne van der Bas i.v.m. vele werk voor
organisatie Taizé Jongerenontmoeting december 2010
in Rotterdam.
Koster
8-1 t/m 14-1 dhr. L. Hordijk
15-1 t/m 21-1 dhr. J. Klerk
22-1 t/m 28-1 dhr. A. de Paauw
De volgende zondagsbrief:
Verschijnt op zondag 23 januari 2011.

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

"Hallelujah"

"Hallelujah"

Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah

Nu, ik heb gehoord dat er een geheim akkoord was
Dat David speelde en het plezierde de Heer
Maar jij geeft niet echt iets om muziek, of wel?
Het gaat zo:
De vierde, de vijfde
In mineur omlaag, in majeur omhoog
De verbijsterde koning componeert een loflied
Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Jouw geloof was sterk, maar je had bewijs nodig
Je zag haar baden op het dak
Haar schoonheid en het maanlicht brachten je ten val
Ze bond je vast aan een keukenstoel
Ze vernietigde je troon en ze knipte je haar
En aan je lippen ontlokte ze het loflied
Hallelujah

Baby I have been here before
I know this room, I've walked this floor
I used to live alone before I knew you.
I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah

Liefje, ik ben hier eerder geweest
Ik ken deze kamer, ik heb over deze vloer gelopen
Ik woonde alleen voordat ik jou kende
Ik heb jouw vlag op de marmeren boog gezien
Maar luister, liefde is niet de één of andere triomftocht
Nee, het is een koud en heel erg gebroken loflied
Hallelujah

There was a time you let me know
What's really going on below
But now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah
Hallelujah

Er was een tijd dat je mij liet weten
Wat er beneden precies gebeurde
Maar nou laat je me dat nooit meer zien, of wel?
Maar ik weet nog dat ik in jou bewoog
En de heilige duif bewoog ook
Ja, elke eenzame ademtocht van ons was een loflied
Hallelujah

Maybe there’s a God above
But all I’ve ever learned from love
Was how to shoot at someone who outdrew you
It’s not a cry you can hear at night
It’s not somebody who has seen the light
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah
Hallelujah

Misschien is er een God daarboven
Voor mij is alles wat ik ooit van liefde geleerd schijn te
hebben
Hoe ik iemand neer moet schieten die eerder zijn wapen trok
Maar dat is geen klacht die je vannacht hoort
Het is niet het gelach van iemand
Die beweert het Licht te hebben gezien
Nee, het is een koud en heel erg eenzaam loflied
Hallelujah

You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light
In every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
Hallelujah
I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah
Hallelujah

Je zegt dat ik de naam ijdel gebruikte
Ik ken de naam niet eens
Maar als ik dat wel deed, echt, wat gaat jou dat aan?
Er is een vlammend licht in elk woord
Het maakt niet uit welke je hebt gehoord
Het heilige of het gebroken loflied
Hallelujah
Ik deed mijn best, het was niet veel
Ik kon niet voelen, dus ik probeerde aan te raken
Ik vertelde de waarheid,
Ik kwam niet om je voor de gek te houden
En ook al ging alles verkeerd
Ik zal voor de Heer van het Lied staan
Met niets anders op mijn tong dan een loflied
Hallelujah

