
Viering rond Taizé         zaterdag 12 juni 2021 
        19.30 uur  Catharinakerk 
          Doetinchem 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Orgelspel: Ballade en mode phrygien, Jehan Alain 
 

Korte stilte 
 
 

Lied bij het aansteken van de kaarsen: Als alles duister is   (Dans nos obscurités)    

 
              
Lied: Laudate omnes gentes      (Verblijd u alle volken) 

 
 



Psalmgebed: uit Psalm 92 

 
 

Het is goed de HEER te loven, 
uw naam te bezingen, Allerhoogste, 
in de morgen te getuigen van uw liefde 
en in de nacht van uw trouw, 
bij de klank van de tiensnarige harp 
en bij het ruisend spel op de lier.  Alleluia 
 
U verheugt mij, HEER, met uw daden, 
ik juich om wat uw hand verricht. 
Hoe groot zijn uw daden, HEER, 
hoe peilloos diep uw gedachten. 
U, HEER, bent eeuwig verheven  Alleluia 
 
 

U geeft mij de kracht van een wilde stier, 
met pure olie ben ik overgoten. 
De rechtvaardigen groeien op als een palm, 
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. 
      Alleluia 
 
Ze staan geplant in het huis van de HEER, 
in de voorhoven van onze God groeien zij op. 
Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn 
en blijven krachtig en fris. 
Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, 
mijn rots, in wie geen onrecht is.  Alleluia 

 
Lied: Zing voor God een loflied   (Wyslawiajcie Pana)        

 
 
Schriftlezing: Evangelie volgens Marcus 4: 26-32 
26En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27hij slaapt 
en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28De aarde 
brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29Maar zo gauw 
het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 
30En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het 
voorstellen? 31Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het  
 



 
gezaaid wordt. 32Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het 
grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 
 
Lied: The Kingdom of God  (Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige 
               Geest. Kom, Heer, open in ons de poorten van uw koninkrijk. Romeinen 14:17) 

 
 

Stilte 
We zijn ongeveer 8 minuten stil. 
In deze stilte kan nagedacht worden over de korte lezing. Deze tekst staat hierboven afgedrukt.  
Laat je gedachten eens gaan over die ene zin, dat ene vers dat je raakte. Wat roept dat bij je op?  
Wat wil het jou aanreiken? 

 
Gebeden afgewisseld met gezongen Kyrie 

 
 

 
Zegenbede  
 
 
Lied: Adem in ons          
 

  



Lied: Nada te turbe          
(Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God zoekt, zal niets je ontbreken.  
 Niets zal je deren, niets je benauwen. Heb genoeg aan God!) 

 
 
 
Orgelspel  Choral Cistercien, Jehan Alain 
 
 
 
 
 
 
De volgende Taizéviering is  
op zaterdag 3 juli, 19.30 uur 
in de Slagenburgsekerk  
 
Alle liedteksten zijn afkomstig van  
 © Ateliers et Presses de Taizé 

 

 

Zanggroep - musici - liturg: 
Teun van de Steeg, Marjo Harmsen, Elske te Lindert,  
Dick Davelaar, Hans van Loon, Henk Makkinga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


