
17 september 2022, 16.30 uur 

‘Kyrië en Gloria’
Bij de expositie ‘Vensters op de Eeuwigheid’

************************************************************************************** 

Andacht 

Een moment van rust,           Deze keer werken mee: 
een moment van aandacht,             Elske te Lindert - sopraan en orgel 
een brandende kaars,             Henk Makkinga (liturg) 
mooie muziek,             (initiatief van Catharina Spiritueel) 
een inspirerende tekst 

************************************************************************************** 

Programma: 

Muziek:	 uit ‘Messe des Couvents’, Francois Couperin

	 	 Kyrië (1e couplet)


Aansteken kaars

	 Licht dat ons leven doet,

	 God in ons midden,

	 Liefde die ons draagt


Muziek: 	 uit ‘Messe des Couvents’, Francois Couperin

	 	 Kyrië (2e t/m 5e couplet)


Tekst:	 	 Uit: 150 Psalmen vrij (Huub Oosterhuis) Psalm 51 (delen daaruit)


Muziek:	 Domine Deus (uit: Gloria), Antonio Vivaldi


Tekst:	 	 Gebed


Muziek:	 Qui tollis peccata mundi (uit Mis in A, BWV 234), J.S. Bach


Tekst:	 	 Gedicht: Bron van liefde (Elly Boudrie)


Stilte


Muziek:	 Qui tollis peccata mundi (uit Mis in F, BWV 233), J.S. Bach


Zegenbede

	 Moge God jullie zegenen en behoeden

	 Amen 

Muziek:	 uit ‘Messe des Couvents’, Francois Couperin

	 	 Gloria (1e en laatste couplet, ‘Gloria’ en ‘Amen’)




Teksten: 

Domine Deus (onderdeel van het Gloria) 

Domine Deus, Rex caelestis, Deus pater omnipotens

	 Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader


Qui tollis peccata mundi (onderdeel van het Gloria, het Kyrië klinkt hier in door) 

Qui tollis peccata mundi, Suscipe deprecationem nostram

Qui sedes ad dexteram Patris, Miserere nobis

	 Gij die wegneemt de zonden van de wereld, aanvaard ons gebed;

	 Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.


************************************************************************************** 

Over de expositie:


Vensters op de eeuwigheid 
een expositie van eigentijdse glasiconen van Anne-Marie van der Wilt  

elke middag van 13.00 tot 16.00 uur behalve op zondag en maandag 
in de Catharinakerk in het centrum van Doetinchem 
van 6 tot en met 24 september 2022 

Anne-Marie van der Wilt is beeldend kunstenaar en theoloog. 
Zij heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst om thema’s uit leven, geloof, en 
Bijbel uit te drukken. In een spel van kleur en vorm geeft Anne-Marie uitdrukking aan existentiële 
thema’s. Met haar werk wil zij ruimte bieden aan de verbeelding van de toeschouwer.
Iconen worden wel vensters op de eeuwigheid genoemd. Iconen laten geen natuurgetrouwe af-
beelding zien. Ze geven een meer symbolische verbeelding om de kijker uit te nodigen door de 
icoon heen te kijken en verwijzen zo naar het oerbeeld daarachter. Iconen scheppen ruimte voor 
verstilling, gebed en meditatie. 
Al van jongs af aan is de kunstenaar gefascineerd door iconen vanwege het licht, de kleuren, het 
mystieke en de verwijzing naar het goddelijke. Gaandeweg is het verlangen ontstaan om heden-
daagse iconen te maken. Iconen zijn het meest bekend als geschilderd, toch kende de oude tradi-
tie ook iconen gemaakt van glasmozaïek of textiel. Met deze hedendaagse iconen voegt Anne-
Marie zich graag in de traditie van iconen van glasmozaïek.

************************************************************************************** 

De volgende Andachten zijn op 15 oktober, 19 november en 17 december (Kerstmuziek in de Stad)

______________________


Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com 

______________________


Bij de uitgang wordt gecollecteerd, uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Voor een bijdrage kunt u ook storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht


Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, 

dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven plaatsvinden.

mailto:etelindert@icloud.com

