Taizé -viering Sint Cathrien vrijdag 26 april 2013 (18.50 uur )
Thema :

“ Eerst geloven en dan … zien ! “

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)

Lied:

Alleluja 7 - blz 3 -

Psalm 130: 1-6

Marcel van der Maeden

Uit de diepte roep ik tot u, Heer, Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.
Als u de zonden blijft gedenken, Heer , 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 :

Evert-Jan Mulder

Lied :

Bonum est Confidere - blz 8 -

Psalm 27; 7-9 13-14

Plebaan Geertjan van Rossem

Hoor mij, HE E R , als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HE E R , wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
Mag ik niet verwachten de goedheid van de HE E R te zien in het land van de levenden?
Wacht op de HE E R , wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HE E R .
Lied :

I am sure I shall see – blz.14

Evangelielezing

Johannes 20: 24 t/m 29 Ds Henk van Tilburg

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam.
Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik
de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn
hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de
deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en
daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand
in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn
God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien
en toch geloven.’
Lied :

Behüte mich Gott - blz 5 -

Stilte:

10 minuten

Lied:

Mon âme se repose - blz 21 -

Voorbeden:

Misha de Vries ( opening) én Jan Aantjes ( 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 rondom het icoon te plaatsen ( s.v.p.
niet op het oranje doek )

Tijdens het lichtritueel:

Als alles duister is blz 4 én Toi tu nous aimes blz 20

Afsluiting:

Evert-Jan Mulder

Lied:

El Senyor ( Duitse versie ) blz 20

Zegengebed:

Plebaan Geertjan van Rossem

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 24-05 om 18.50 uur in de Sint Cathrien !
Taizé groep Den Bosch
Sint Cathrien: Kruisbroedershof 4, 5211 GX
www.taizeindenbosch.nl
info@taizeindenbosch.nl ( voor vragen en/of aanmelding van de maandelijkse nieuwsbrief ) !

