Taizé -viering St. Jan vrijdag 25 januari 2013 (18.50 uur )
“ Maand van de Spiritualiteit “ én “ Week van gebed voor de eenheid van de christenen “

Thema :

“ Wandelen met God “

Vooraf oefenen we enkele liederen
Cantor:
Muzikale begeleiding:

Lied:
Micha 6: 1-2, 8

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)
Alleluja 7 - blz.3 –
Marcel van der Maeden

Hoor toch wat de Heer zegt!
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,
laat de heuvels getuige zijn.
Luister, bergen, naar het pleidooi van de Heer ,
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de Heer van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.
Woord van welkom :

Plebaan Geertjan van Rossem

Lied :

Fiez-vous en Lui -blz 13-

Psalmgebed 37: 3-6

Ds Erica Scheenstra

Vertrouw op de Heer en doe het goede,
blijf hem trouw, dan wordt het land je nooit ontnomen.
Zoek je vreugde bij de Heer, dan vervult hij iedere wens.
Leg je leven in zijn handen, vertrouw op hem, hij stelt je niet teleur.
Hij zal het voor je opnemen, hij zal je recht doen;
je zult stralen als het morgenlicht, als de zon midden op de dag.
Lied :

Bonum est confidere - blz 8 -

Evangelielezing

Joh 15: 12-17

Anja Sandee

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als
jij je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn
liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb
gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb
jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn
naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Lied :

Seigneur, tu gardes mon âme - blz 27 -

Stilte:

10 minuten

Lied:

Nada te turbe blz 22

Voorbeden:

Misha de Vries ( opening) én Bert Jansen Venneboer ( 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

Afsluiting:

Plebaan Geertjan van Rossem

Lied:

Behüte mich, Gott blz 5

Zegengebed:

Plebaan Geertjan van Rossem

Lied:

Iedere Nacht –blz.14

blz 4 én Toi, tu nous aimes

blz 31

MEDEDELINGEN:
1. Een bijdrage in de kosten v/d Taizé viering kunt u kwijt in de schaal bij de koffie/thee tafel
2. Deze viering is mede tot stand gekomen door het Platform voor Religie én Levensbeschouwing,
De Protestantse Kerk én de San Salvator gemeenschap.
3. Na de viering bent u van harte welkom om in de plebanie onder het genot van koffie/thee
bij te praten. Tevens is er gelegenheid voor een ontmoeting met een groep jongeren, die
eind december de internationale Taize ontmoeting in Rome hebben bijgewoond !
4 . Wij danken u voor uw aanwezigheid en hopen u graag terug te zien bij de volgende Taizé
viering op vrijdag 22-02 19.00 uur in de Grote Kerk !
Taizé groep Den Bosch
www.taizeindenbosch.nl info@taizeindenbosch.nl

