Taizé -viering Sint Cathrien - vrijdag 28 juni 2013 (18.50 uur)
Thema :

“Er is er geen één zoals Hij “

Vooraf oefenen we enkele liederen
Cantor:
Muzikale begeleiding:

Lied:

Marcel van der Maeden
Wilfred Oost én Plebaan Geertjan van Rossem (gitaar),
Arjo de Vries (piano),
Hanneke Blom( fluit) Antine van Dijk ( dwarsfluit)
Keetje Lindner (altviool) en Johannes van Straten (viool)

Alleluja 7 - blz 3 –

Psalm 118 De Heer kwam mij te hulp Marcel van de Maeden
Breng dank aan de Heer, want hij is goed, eeuwig duurt zijn liefde.
Israël, blijf zeggen: Eeuwig duurt zijn liefde.’
Priesters, blijf herhalen: Eeuwig duurt zijn liefde.’
Wie ontzag heeft voor de Heer, moet steeds weer zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn liefde.’
Woord van welkom :

Ds. Erica Scheenstra

Lied :

Laudate Dominium blz 18 -

Psalm 118

Plebaan Geertjan van Rossem

Ik voelde me beklemd en riep de Heer;
hij gaf mij antwoord en ik kon weer ruim ademhalen.
De Heer is met mij, ik ben niet bang meer:
wat kunnen mensen mij nog doen?
De Heer is met mij, hij komt mij te hulp,
onbevreesd zie ik mijn vijanden aan. Beter te schuilen bij de Heer,
dan je te verlaten op mensen.
Beter te schuilen bij de Heer, dan te vertrouwen op machthebbers.
Heer, u bent mijn God, u dank ik,
ik zal verkondigen hoe machtig u bent.
Breng dank aan de Heer, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn liefde.
Lied :
Marcus 12 28-35

Nada te turbe - blz 22 Bert Jansen Venneboer

Een Schriftgeleerde had naar dat gesprek geluisterd. Hij vond dat Jezus hun goed had geantwoord en
wendde zich tot hem met de vraag: ‘Wat is het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Dit is het
belangrijkste: Luister Israël! De Heer is onze God, alleen de Heer. Heb de Heer, uw God, lief met heel
uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod
is: Heb uw naaste lief als uzelf.
Een belangrijker gebod dan deze twee is er niet.’ Toen zei de Schriftgeleerde: ‘Zo is het, meester, het is
waar wat u zegt. De Heer is de enige God en er is geen ander dan hij. En hem liefhebben met heel je
hart, met heel je verstand en met inzet van al je krachten en je naaste liefhebben als jezelf is veel
belangrijker dan brandoffers of welke offers ook.’ En Jezus, die dit een wijs antwoord vond, zei tegen
hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Lied :

Sit nomen Domini - blz 28 -

Stilte:

10 minuten

Lied:

Ubi caritas - blz 33 -

Voorbeden:

Peter Popelier(opening) én Mischa de Vries (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. Erica Scheenstra

Lied:

Bóg jest milośią –blz 7 – (Duitse versie Gott ist nur Liebe)

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. Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid en hopen u graag terug te zien bij de volgende
Taizé viering op vrijdag 27-09 om 18.50 uur in de Sint Cathrien: Kruisbroedershof 4, 5211 GX
3. In de maanden juli en augustus vinden er géén Taizé vieringen plaats.
Wij wensen u een fijne vakantie toe !
Taizé groep Den Bosch
Voor meer info + aanmelding/opzegging nieuwsbrief +suggesties : www.taizeindenbosch.nl
info@taizeindenbosch.nl

