
                               Oecumenische Taizé-dienst zondag  13 oktober 2019   

                                                             Witte kerk  Lochem                   

                             Thema: “ God: de bron van gastvrijheid ” 

                             Voorbereid door:  Joke Jansman en Ans Slütter 

                      Muziek:  Ron Holtslag (piano), Antje Heezen (fluit), Enid de Weever (fluit) 

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

-Om stil te worden beginnen we met muziek 

-De paaskaars wordt aangestoken;  ”Licht van Christus, vuur mij aan    

                                    allen:   Wek met uw Geest in mij het leven” 

 

- We zingen elkaar staande de vredegroet toe:  “Ik wens jou vrede” (3x) Lied 1 

 

- Openingsgebed 

 

- Zingen: Lied  13 ”Dona nobis pacem  ” 

 

- Lezing:  Marcus 6,  34-44 
Toen Jezus van boord ging, zag Hij een grote menigte en Hij had zeer met hen te doen, 

omdat ze als schapen zonder herder waren. Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. 

Het was al laat geworden toen zijn leerlingen Hem kwamen zeggen: “Dit is een eenzame 

plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf op de hoeven en in de 

dorpen in de omgeving iets te eten gaan kopen”.   

Hij antwoordde hun: “Jullie moeten hun te eten geven”.  

Ze zeiden tegen Hem: “Moeten we voor 200 denariën brood gaan kopen en hun eten 

geven?” 

Maar Hij zei hun: “Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken”. En toen ze het waren 

nagegaan, zeiden ze:  “Vijf en nog twee vissen”.  Hij zei dat ze allemaal in groepen in het 

gras moesten gaan zitten. Ze gingen zitten in groepjes van honderd en van vijftig.  

Jezus nam de 5 broden en 2 vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, brak 

de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze onder hen uit te delen.  Ook de 2 vissen 

verdeelde hij onder allen.  

Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden 12 korven vol brokken op en ook wat van de 

vis over was. Het waren vijfduizend man die van het brood gegeten hadden.  

 

- Zingen: Lied 18 ” God schept leven” 

 

- Zingen: Lied  22 ” I am sure I shall see  ” 
 

- Lezing 
 

- Zingen: Lied 23 “ In de Heer ”  

               Lied 50 “ Ubi Caritas   

 



- Inleiding op de stilte 

 

-  Stilte 

 

- De stilte gaat over in pianospel…….. 

Als stil gebed, als voorbede voor wie je lief is, of voor de nood in de wereld mag 

je een kaars aansteken.  

 

Onder het aansteken van de kaarsen zingen we: - Lied 2 “Als alles duister is” 

                                                                          - Lied 48 ”The kingdom of God “ 

                                                                          - Lied 25   “Jubilate” 

              

 - Voorbeden met tussenzang:  Lied 40  “O Lord, hear my prayer”   
 

 
 

- Slotlied 34   “ Magnificat” 

 

- We gaan staan en leggen elkaar een hand op de schouder en geven elkaar de 

zegen van de Levende: 

  
        De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen 

 De Heer is achter je om je in de armen te sluiten en te beschermen  

         tegen gevaar.  De Heer is onder je om  op te vangen als je valt 

 De Heer is in je om je te troosten als je verdriet hebt 

 De Heer omkleedt je, met vreugde en liefde 

 Want zijn zegen ligt op ons, vandaag, morgen, in eeuwigheid. Amen  
 

- Muziek 
 

Wie weg wil; ga in vrede. 

 

 

- Collecte bij de uitgang: voor de kerk (onkosten) 

 

 

 
 

 Op 10 november is in de Witte Kerk een (ochtend) Ruimteviering in de sfeer van 

Taizé.  We hopen u daar ook te ontmoeten. 

 


