Taizé -viering Sint Cathrien - vrijdag 24 mei 2013 (18.50 uur)
Thema :

“Pinksteren : Feest van Veelkleurigheid en Verbondenheid “

Vooraf oefenen we enkele liederen
Cantor:
Muzikale begeleiding:

Lied:

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

Alleluja 7 - blz 3 -

Wek ons op. uit: Dienstboek, een proeve
G i j h eb t on s d o en d r om en
van een veelkleurige gemeenschap
van volkeren, van mensen,
waarin allen tot hun recht komen
en wij elkaar verrijken;
wek ons op, God,
dat wij die droom verwerkelijken.

Marcel van der Maeden
Niet met grootse woorden,
maar met nuchtere daden:
muren slechten, grenzen doorbreken,
kloven overbruggen,
vooroordelen uit de weg ruimen,
vrees voor vreemden overwinnen
en dit alles te beginnen bij onszelf.

Woord van welkom :

Ds. Henk van Tilburg

Lied :

The kingdom of God - blz 31 -

Naar Psalm 91

Plebaan Geertjan van Rossem

Als een vuur van binnen is mijn liefde voor God;
in het diepst van mijn hart door Hem zelf uitgestort.
en uw Geest vult mijn ziel bij dag en bij nacht.
Uw kracht wordt in mij in zwakheid volbracht.
U ontsteekt in ons een vuur dat het donker verdrijft.
U wekt in ons de hoop die de wereld verblijdt.
U geeft aan ons geloof waar de twijfel nog heerst.
U spreekt in ons uw waarheid waar de leugen regeert.
Als een vuur van binnen is de kracht van de Geest,
die met vreugde vervult, maar met liefde het meest.
legt Uw Woord in mijn mond Elke dag, elk moment.
Uw woord blijft in mij; maakt Jezus bekend.

Lied :

Kristus din Ande - blz 9 - (Duitse versie)

Filipenzen 2: 1-11

Ds. Erica Scheenstra

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote
verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig
door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of
eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen
belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus
Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens
verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en
elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Lied :

Ubi caritas - blz 33 -

Stilte:

10 minuten

Lied:

Tu sei sorgente viva - blz 32 -

Voorbeden:

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

U wordt uitgenodigd om een kaarsje aan te steken.

Tijdens het lichtritueel:

Als alles duister is - blz 4 - én Tui amoris ignem - blz 32 -

Afsluiting:

Ds. Henk van Tilburg

Lied:

Spiritus Jesu Christi –blz 29 -

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 28-06 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

