Taizé - viering Grote Kerk - vrijdag 19 december 2014 (19.00 uur)
Thema : “Verlangen naar ...”
Vooraf oefenen we enkele liederen (18.45 uur)
Cantor:
Muzikale begeleiding:

Marcel van der Maeden
Henk van Tilburg (piano), Plebaan Geertjan van Rossem (gitaar),
Hanneke Blom (fluit), Antine van Dijk (dwarsfluit), Wilfred Oost
(gitaar), Keetje Lindner (altviool) en Johannes van Straten (viool),

Lied:

Alleluja 7 - blz 3 -

Psalm 25: 1-7
Cantor
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.
Woord van welkom
Lied :

Aber du weiβt den Weg für mich - blz 3 -

Schriftlezing:
Efeziërs 1: 3-12
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in
Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde
uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen
voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods
genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade
die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit

mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te
verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te
brengen, onder Christus.
In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming
toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.
Lied :

Nothing can ever - blz 22 -

Stilte:

± 10 minuten

Lied:

Nada te turbe - blz 22 -

Voorbeden:
tevens gelegenheid voor spontane voorbeden
Laat ons zingend bidden Kyrie 10 - blz 17 Onze Vader ( oecumenisch ):
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Lichtritueel:
Tijdens het lichtritueel:

U wordt uitgenodigd om een kaarsje aan te steken.
Als alles duister is - blz 4 - Bleib mit deiner Gnade - blz 6 -

Lied:

Bendigo al Señor - blz 5 -

Zegengebed
Lied:

Jésus le Christ - blz 16 -

Lied:

El Senyor ( Duitse versie Meine Hoffnung ) - blz 20 -

Lied:

Christe, lux mundi - blz 8 -

Lied:

Iedere Nacht - blz 14 -

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot ziens bij de eerstvolgende Taizé viering op
vrijdag 23 januari 2015 in de Sint Cathrien Kruisbroedershof 4, 5211 GX ‘s-Hertogenbosch
Na de viering kunt u napraten en met elkaar kennismaken bij de koffietafel. U kunt daar koffie of
thee verkrijgen! Een bijdrage aan de kosten van de Taizé viering kunt u kwijt in de schaal bij de
koffie/thee tafel.
De liturgiegroep zoekt mensen die een paar keer per jaar mee willen helpen om de liturgie te maken.
Heeft u interesse dan kunt u uw gegevens vermelden op de lijst bij de tafel waar de liturgieën liggen.
Taizé groep Den Bosch
Grote Kerk: Kerkstraat 20, 5211 KG ‘s-Hertogenbosch
www.taizeindenbosch.nl
info@taizeindenbosch.nl (voor vragen en/of aanmelding van de maandelijkse nieuwsbrief)

