
Viering rond Taizé 
 

        zaterdag 12 februari 2022 

        19.30 uur    Catharinakerk 

                  Doetinchem 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Orgelspel: Prélude, C. Franck 
 

Korte stilte 
 

Lied bij het aansteken van de kaarsen: C’est toi ma lampe  (2x zanggroep daarna 5x allen) 

 
 

Lied: God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U (2x zanggroep daarna 5x allen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Psalmgebed: Psalm 4 met “alleluia”   (allen) 

 
 

 

 

 

 

 

Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. 

Geef mij ruimte als ik belaagd word, 

wees genadig, hoor mijn gebed. 

Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, 

is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela 

De HEER schenkt zijn gunst aan wie Hem trouw is, 

de HEER luistert als ik tot Hem roep.    Alleluia 
 

Beef voor Hem en zondig niet, 

bezin u in de nacht en zwijg.  

Breng de juiste offers, 

heb vertrouwen in de HEER.     Alleluia 
 

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – 

HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 

In U vindt mijn hart meer vreugde 

dan zij in hun koren en wijn.     Alleluia 
 

In vrede leg ik mij neer 

en meteen slaap ik in, 

want U, HEER, laat mij wonen 

in een vertrouwd en veilig huis.    Alleluia 

 

 

Lied: Mon âme se repose   (door de zanggroep) 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil. 

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem. 

 
  



Schriftlezing: Evangelie volgens Lucas 6: 17-28 
 

17Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar 

had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel 

Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. 18Ze waren gekomen om naar Hem te 

luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine 

geesten werden genezen. 19De hele menigte probeerde Hem aan te raken omdat er kracht van 

Hem uitging en Hij iedereen genas. 20Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die 

arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. 21Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je 

zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. 22Gelukkig zijn jullie wanneer de 

mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door 

het slijk halen. 23Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen 

rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde 

wijze hebben behandeld.24Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. 25Wee jullie 

die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en 

huilen. 26Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de 

valse profeten op dezelfde wijze behandeld. 27Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je 

vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie 

slecht behandelen.  

 

 

Lied: Beati voi poveri (door de zanggroep) 

 
 

 

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  (allen) 

 
 

 

Zegenbede  



Lied: The kingdom of God is justice and peace  (2x zanggroep daarna 5x allen) 

Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 

Kom, Heer, open in ons de poorten van uw koninkrijk. 

 

 
 

Lied: In de Heer vind ik heel mijn sterkte  (2x zanggroep daarna 5x allen) 

 
 

Orgelspel: Variation, C. Franck 

 

 

Na de viering bieden wij u/je achter in de kerk graag 

 een kop koffie of thee aan 

 

 

 

De volgende Taizévieringen zijn op zaterdag  

19 maart, de Wingerd, De Bongerd 4,  

2 april, Protestantse Kerk Wehl, Grotestraat 25, 

14 mei, Catharinakerk, Simonsplein, 

11 juni, Slangenburgser kerk, IJzervoordseweg 35,    

steeds om 19.30 uur. 

               Icoon van de barmhartigheid van Taiz 


