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

“ Bron van Leven “

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),
Keetje Lindner (altviool) en Johannes van Straten (viool)

Lied:

Alleluja 7 - blz 3 -

Psalm 36: 6-10

Marcel van der Maeden

H E E R , hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw,
uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
u, HE E R , bent de redder van mens en dier.

Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.

Woord van welkom :

Evert-Jan Mulder

Lied :

Gij hart, gij bron van leven (melodie Laudate omnes gentes -19-)

Gij hart, Gij bron van leven ontferm U over ons. Gij adem, ziel in mensen ontferm U over ons.
Gij vuur dat voor ons uittrekt ontferm U over ons. Gij vlam, Gij licht in mensen ontferm U over ons.
Gij woord dat door ons mens wordt ontferm U over ons. Gij stem in ons geweten ontferm U over ons.

Hosea 6 : 1-3

Jan Aantjes

‘Kom, laten wij teruggaan naar de H E E R !
Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen;
de hand die sloeg, zal ons verbinden.
Hij redt ons na twee dagen van de dood,
de derde dag doet hij ons opstaan:
in zijn nabijheid zullen wij leven.

Dan zullen wij hem kennen,
ernaar jagen om de HE E R te kennen.
Even zeker als de dageraad zal hij komen,
hij komt naar ons als milde regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.’

Lied :

Kristus din Ande - blz 9 -

Hebreeën 5: 1-10

plebaan Geertjan van Rossem

Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te
bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden. Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi
kan vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, en daarom

moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden.
Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook
met Aäron gebeurde. Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat
deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ Ergens anders zegt hij
iets vergelijkbaars: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ Christus heeft
tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon
redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn Zoon
was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke
volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,
omdat God hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was.

Lied :

Bless the Lord - blz 7 -

Stilte:

10 minuten

Lied:

Jesus le Christ - blz 16 -

Voorbeden:

Bert Jansen Venneboer (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 Wait for the Lord –blz 35-

Afsluiting:

Evert-Jan Mulder

Lied:

Surrexit Dominus vere (canon) –blz 30 -

Zegengebed:

Ds Henk van Tilburg

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 26-04 om 18.50 uur in de Sint Cathrien: Kruisbroedershof 4, 5211 GX !
Taizé groep Den Bosch
Voor meer info + aanmelding nieuwsbrief : www.taizeindenbosch.nl

info@taizeindenbosch.nl

