
Vierstemmige liederen voor de Eucharistie 

“Orders”:  www.julienkeymolen.be/nl/links  

Dit document bevat 11 pagina’s, waarvan  9 pagina’s voorbeeldbladen. 

This document contains 11 pages of which 9 example sheets. 

10.401 Voorbeden en Acclamaties.  Vierstemmige zetting met orgelbegeleiding (4voorbeelden). 

Bundel met drie voorbeden met telkens een aangepaste acclamatie. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 1  

  

        

 

10.402 Bundel met 4 liederen voor de Paastijd in een vierstemmige zetting met trompet en 

tevens met orgelbegeleiding (4 voorbeelden).        

1 Lied aan het Licht(Paaswake)   

2 Licht van Christus (intrede – Pasen) 

3 Licht dat ons verschijnt (Lezing – Pasen) 

4 Alleluja, Jezus is verrezen(feestelijk slotlied Pasen) 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 2  

10.403 Bundel met “onze Vader” & “Marialiederen” in een vierstemmige zetting met 

orgelbegeleiding (3 voorbeelden). 

1 Onze Vader 

2 Wees gegroet Maria 

3 Maria, onze Lieve Vrouw 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 3 

10.404 Aan mijn Moeder Maria    

Vierstemmige versie met klavierbegeleiding 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 3 

108.001 Heer in uw naam. Intredelied – een ontmoetingslied om de Heer te loven en te danken. 

Vierstemmige zetting met orgelbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 4 

http://www.julienkeymolen.be/nl/links


111.069 Schuldbelijdenis. Dit is ook geschikt voor een huwelijks- of een jubileumviering. 

Vierstemmige zetting met orgelbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 4 

111.070 Vredewens. Het is een moderne tekst, geschikt voor jongerenvieringen, jubileum- en 

huwelijksvieringen. Vierstemmige zetting met orgelbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 4 

115.103 Zing een danklied voor de Heer (Communie / slotlied) (2 voorbeelden) 

Vierstemmige zetting met orgelbegeleiding 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 5 

117066 Loflied voor de Heer (intredelied) (2 voorbeelden) 

Vierstemmige zetting met orgelbegeleiding 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 5 

119062 De Heer …onze toekomst!(2) Offerande en Communielied (2 voorbeelden)  

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden  Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 9 

Solo Sopraan + Vierstemmig koor + Orgel  

119.045 Ave Regina (2) Wees gegroet, Hemelse Koningin. Feestelijk Marialied vooral ook voor de 

dag van O.L.V. Hemelvaart (2 voorbeelden). 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden  Vierstemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 6 – 7 

119.048 Gebed voor de Heer (2) Feestelijk gebed als intredelied of als offerande  of als 

communielied(4 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeeldblad 8 
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