Taizé - viering Grote Kerk - vrijdag 28 november 2014 (19.00 uur)
Thema : “Eeuwig Leven”
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),
Gert-Jan Smit (piano)

Lied:

Alleluja 7 - blz 3 -

Psalm 37: 25-28
Cantor
Ooit was ik jong, nu ben ik oud,
En nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten,
Nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood;
Hij is vol mededogen en leent uit, elke dag,
Voor zijn kinderen is hij een zegen.
Mijd het kwade en doe het goede,
En je zult voor eeuwig wonen in het land
Want de Heer heeft gerechtigheid lief,
Wie hem trouw zijn, verlaat hij niet.
Zij blijven voor eeuwig behouden.
Woord van welkom
Lied :

Behüte mich, Gott - blz 5 -

Evangelielezing:
Johannes 17: 1-5
Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd
gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft
van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het
eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en
hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het
werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de
grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
Lied :

Christe, lux mundi - blz 8 -

Stilte:

± 10 minuten

Lied:

Bless the Lord - blz 7 -

Voorbeden:
tevens gelegenheid voor spontane voorbeden
Laat ons zingend bidden O Lord hear my prayer - inlegvel –
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 - Toi, tu nous aimes - blz 31-

Lied:

Seigneur, tu garde mon âme - blz 27 -

Zegengebed
Lied:

Dominus Spiritus est - blz 10 -

Lied:

Tu sei sorgente viva - blz 32 -

Lied:

See, I am near - blz 27 -

Lied:

Iedere Nacht - blz 14 -

De werkgroep Taize Den Bosch hoopt u weer te ontmoeten op de eerstvolgende viering op vrijdag
19 december 2014
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.
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot ziens bij de eerstvolgende Taizé viering op
vrijdag 19 december in de Grote Kerk!
Voorafgaand aan de viering op 19 december worden er vanaf 13.00 uur Taizéliederen gezongen tijdens
de kerstmanifestatie bij de Grote Kerk. U bent van harte uitgenodigd.
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)

