Taizé -viering Sint Cathrien - vrijdag 27 september 2013
Thema :

“THUISKOMEN “

Vooraf oefenen we enkele liederen
Cantor:
Muzikale begeleiding:

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

Lied:

Alleluja 7 - blz 3 –

Psalm 118 De Heer kwam mij te hulp Marcel van de Maeden
U komt de lof toe, God die woont op de Sion, u zult ontvangen wat u is beloofd.
Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven.
Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.
Ontzagwekkend is uw antwoord, u doet recht en redt ons, God,
op u hopen de einden der aarde, de verten van de zee.
Woord van welkom :

Bert Jansen Venneboer

Lied :

Jubelt und freut euch - zie inlegvel -

Psalm 126

Een pelgrimslied

Plebaan Geertjan van Rossem

Toen de HE E R het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich.
Toen zeiden alle volken: De HE E R heeft voor hen iets groots verricht.’
Ja, de HE E R had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.
Keer ook nu ons lot, HE E R , zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven
Lied :

Venite, exultemus Domino - blz 34 -

Handelingen 2 42-47 ds Erica Scheenstra
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap,
braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de
apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard,
bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en
eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij ‘t
hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
Lied :

In Manus tuas Pater - blz 15 -

Stilte:

10 minuten

Lied:

Bonum est confidere - blz 8 -

Voorbeden:

Mischa de Vries (opening) en Anja Sandee (afsluiting)
tevens gelegenheid voor spontane voorbeden
Ná iedere voorbede :
Kyrie 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:
Tijdens het lichtritueel:
Lied:

U wordt uitgenodigd om een kaarsje aan te steken.
Als alles duister is -blz 4- én Toi, tu nous aimes -blz 31( Ned
versie )
Aber du weisst den weg für mich –blz 3 –

Afsluiting én zegengebed: Ds. Henk van Tilburg
Lied:

The kingdom of God –blz 31 –

Lied:

Laudate omnes Gentes–blz 19–

Lied:

Iedere Nacht verlang ik–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. Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid en hopen u graag terug te zien bij de
volgende Taizé viering op vrijdag 25 oktober om 18.50 uur in de GROTE KERK !!
Taizé groep Den Bosch
Voor meer info, suggesties én aanmelding/opzegging nieuwsbrief
www.taizeindenbosch.nl info@taizeindenbosch.nl

