Taizé -viering Grote Kerk vrijdag 22 februari 2013 (18.50 uur )
Thema :

“ na vergeving volgt verzoening “

Vooraf oefenen we enkele liederen
Cantor:
Muzikale begeleiding:

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

Lied:

Alleluja 7 - blz 3 -

Psalm 130: 1-6

Marcel van der Maeden

Uit de diepte roep ik tot u, Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.
Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.
Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Woord van welkom :

Ds Erica Scheenstra

Lied :

Nothing can ever - blz 22 -

Jezus Sirach 28 : 2-7

Plebaan Geertjan van Rossem

Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed,
dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.
Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander
bij de Heer om verzoening vragen?
Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander
om vergeving voor zijn eigen zonden bidden?
Je bent maar een mens: als je in je woede volhardt,
wie zal dan je zonden vergeven?
Denk aan het einde en wees niet langer vijandig,
denk aan je dood en vergankelijkheid, en houd je aan de geboden.
Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste,
denk aan het verbond met de Allerhoogste en zie fouten door de vingers.

Lied :

Bleib mit deiner Gnade - blz 6 -

Evangelielezing

Lucas 3: 3-6 Ds Henk van Tilburg

Johannes ging in de omgeving van de Jordaan verkondigen, dat de mensen zich moesten laten
dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven
staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!
Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.

Lied :

Wait for the Lord - blz 35 -

Stilte:

10 minuten

Lied:

Il signore ti ristora - blz 15 -

Voorbeden:

Anja Sandee ( opening) én Peter Popelier ( afsluiting)
Tevens gelegenheid voor spontane voorbeden
Ná iedere voorbede :
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:

U wordt uitgenodigd om het waccinelichtje aan te steken
en die vervolgens bij het icoon te plaatsen.

Tijdens het lichtritueel:

Als alles duister is blz 4 én La ténèbre ( Ned versie !) –blz 18-

Afsluiting:

Ds Erica Scheenstra

Lied:

Aber du wei βt den Weg für mich –blz 3 -

Zegengebed:

Ds Erica Scheenstra

Lied:

Iedere Nacht –blz.14

MEDEDELINGEN:
1. Een bijdrage in de kosten v/d Taizé viering kunt u kwijt in de schaal bij de koffie/thee tafel
2. Ná de koffie/thee kunt u zich , indien u dit wenst, vóór de ingang v/d kerk aansluiten bij hen,
die in het café “Hart van Brabant “ ( Parade) de onderlinge ontmoeting willen voortzetten !
3. Wij danken u voor uw aanwezigheid en hopen u graag terug te zien bij de volgende Taizé
viering op vrijdag 22-03 om 18.50 uur in de Grote Kerk !
Taizé groep Den Bosch
Voor meer info + aanmelding nieuwsbrief : www.taizeindenbosch.nl
info@taizeindenbosch.nl

