
Taizéviering op zondag 17 oktober 2021 om 19.00 uur in de Kern te Ommen 

Thema : Boodschap van Hoop 

Pianist : Frans Dijkstra 

Dwarsfluit : Marijke van Harten 

 

 

Voor de dienst klinkt er muziek uit Taizé via een c.d. 

 

 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 

 

Lied Taizé ‘Iedere nacht’  

 

Iedere  nacht verlang ik naar u, O God, ik hunker naar u met heel mijn ziel. Iedere nacht 

verlang ik naar u, O God, ik hunker naar u met heel mijn ziel. 

 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

 

Lied 568A Ubi caritas 5x 

 

Inleidende woorden  

 

Lied 681 (Kom tot ons o heil’ge Geest) 5x 

 

 

Fragmenten uit de brief van br. Alois over het jaarthema ‘Boodschap van hoop’  

 

 

Lied 103E (Bless the Lord my soul) 5x 

 

 

Schriftlezing Marcus 10 : 35-45  

 

35  Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we 

willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 

36  Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ 

37  Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de 

ander links.’ 

38  Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken 

die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ 



39  ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker 

drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 

40  maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe 

aan hen voor wie ze zijn bestemd.’ 

41  Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. 

42  Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden 

door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 

43  Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen 

moeten dienen, 

44  en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 

45  want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en 

zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 

 

 

Moment van stilte en bezinning (5 minuten)  

 

 

Gedachte van de dag: 

 

Christus Jezus, u schenkt vrede van hart aan mensen die U zoeken. Deze vrede is er, heel 

nabij, in de blik van liefdevol mededogen die U richt op het leven van ieder van ons. 

 

 

Tijdens het tonen van  ‘El Senyor’ via You Tube 

is er gelegenheid om op een briefje te schrijven waarvoor men voorbede wil doen. 

 

 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 

in mijn God de vreugdezang. 

Gij die mijn bevrijding bewerkt, 

op U vertrouw ik en ken geen angst, 

op U vertrouw ik en ken geen angst. 

 

 

Voorbedes 

 

Aansteken van de kaarsjes door wie dat wil  

 

Tijdens het aansteken van de kaarsjes zingen we Lied 598 (Als alles duister is). 

Herhalen tot alle kaarsjes aangestoken zijn. 

 

Slotwoord  

 

Lied 16B  via You Tube 

 

Zegenbede  



 

 

‘Laudate Omnes Gentes’  

 

 

Bij de uitgang is er een collecte  

 

 

Na de dienst is er druivensap en wijn in de Ontmoetingsruimte 

 

 


