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Verantwoordelijkheid 
 

TAIZÉDIENST  10 oktober 2021 in de Oude Kerk te Heemstede. 
 
Taizédiensten zijn diensten van verstilling, meditatieve inkeer en zingend bidden. Een Taizédienst schept 
ruimte voor het eigen hart om zich te openen voor God.  Tijdens de dienst zingen wij vooral liederen met 
korte teksten. Het zijn meditatieve liederen die een aantal keer worden herhaald, tenzij anders aangegeven. 
 
De melodie van een lied wordt éénmaal door de fluit voorgespeeld, daarna kan een ieder meezingen. 
Wanneer de fluit zwijgt en enkel het orgel nog begeleidt, betekent dat de laatste herhaling van het lied.  
Als u makkelijk noten kunt lezen, kunt u wellicht een andere stem dan de melodiestem zingen.   
 
Bij het binnenkomen mag iedereen een kaarsje aansteken op de lichttafels aan de rand van het 
podium. Er klinkt dan Taizé-muziek en iedereen wordt gevraagd in stilte zijn plaats te zoeken. 

 
* Aansteken van de tafelkaarsen 
   

 
* Lied:   Die ons voor het licht gemaakt hebt   (1x) LB277 

 

* Begroeting en drempelgebed  

 Voorg.: Genade en vrede voor u! 
 Allen:   Genade en vrede voor u! 
 Voorg.: Eeuwige God, U bent de bron van ons leven. 
 Allen:   Kom toch en open ons hart voor U. 
 Voorg.: Eeuwige God, U weet hoezeer wij naar U verlangen.   
 Allen:   Kom toch en geef ons uw vrede, amen. 

 

 

* Openingslied:   Eén verlangen vult mijn wezen   

 



2 

 

* Kyrië-gebed De gebeden worden afgewisseld met steeds 2x:   

 
 
 
* Toelichting op het thema:  Verantwoordelijkheid 
 
 
* Lied:   Behoed mij, o God, ik vertrouw op U 

 
 
 
* Lezing:   Ester 4 : 5 – 14 
 
 

* Lied:   Nada te turbe 
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* Gedicht:   Klein begin   (Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
  Zeg niet dat het onmogelijk is 

  om die ruzie bij te leggen 
  omdat er teveel gebeurd is 
  en niemand meer in vrede gelooft, 
 want één vriendelijk woord 
 kan het begin zijn van een wonder. 
 

  Zeg niet dat het onmogelijk is 
   om de honger in de wereld te stillen 
   omdat alles wat je onderneemt 
   een druppel op de gloeiende plaat is, 
  want één enkele druppel 
  kan het begin zijn van een oceaan. 

 
Zeg niet dat het onmogelijk is 
 om de natuur wereldwijd te sparen 
 omdat de meeste mensen vooral 
 aan hun eigen portemonnee denken, 
want één mens die anders denkt 
kan het begin zijn van een ommekeer. 

 
 
 

* Lied:   Wil je opstaan en Mij volgen  (Iona-bundel) 
 

 
 
* Kaarsen aansteken 
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Nu worden extra kaarsen op de lichttafels aangestoken, door de ambtsdragers. 
 
Een brandende kaars is een zichtbaar gebed tegen allerlei vormen van duisternis en eenzaamheid in 
ons leven. Het herinnert ons aan het licht van Gods aangezicht. 
 
Tijdens het kaarsen aansteken wordt eerst de melodie 1x gespeeld door de fluit, daarna wordt het lied 
Jezus U bent het licht in ons leven   2x gezongen. 

 

 
 
 

* Meditatief moment  (met muzikale omlijsting)  
 

Dit moment biedt de mogelijkheid om te bidden of om tot rust en verstilling te komen.  
Je kunt ook de meditatietekst innerlijk herhalen op het ritme van de eigen ademhaling en 
waarnemen welke associaties, beelden en gevoelens de tekst bij je oproept 

 

Meditatie-tekst:   Zeg niet dat het onmogelijk is 
 

 
 

* Voorbeden     de voorbeden worden afgewisseld met 1x zingen:    

 

  
 

* Onze Vader  (NBV-vertaling) 
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Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 

 Geef ons vandaag het brood 
 dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 

 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan u behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
 Amen. 
 
 

* Mededelingen  
 

* Slotlied  LB 973  (staande) 

 

 
 

* Zegen 

 
(we gaan weer zitten) 
* Orgelspel 
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Er is na afloop van de dienst koffie of thee in de Pauwehof 
 
 

 
 
 

* Aan deze dienst werkten mee: 
 
      Pieter Terpstra, Elisabeth Vas Nunes, Marco Siezenga, Wabe Heeringa en Wil Bakker (voorbereiding), 
      Dineke Drost (gedicht), Ronald Siezenga (lector), Max vd Zwaag (ouderling), Marja Oudt (diaken) 
      Lammie Bruin (fluit), Willem Jan Cevaal (orgel) 
 
 
De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via Kerkomroep en Youtube. 
Informatie over de kerkdiensten en uitzendingen vindt u op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst 
 
 
Mededelingen: 
 
Bezinning en Verdieping 
 
U wordt uitgenodigd om de film  ‘A Hidden life’ te komen bekijken. Een indrukwekkend verhaal over hoe een 
Oostenrijkse boer - in het Derde Rijk-  tracht te overleven vanuit een puur beleefd geloof en te midden van 
de prachtige natuur. Zie ook info in de Wegwijzer. 
Donderdag 14 oktober, 14.00 uur in Trefpunt Bennebroek. 
Aanmelden bij Annet Mourik via amourikloos@ gmail.com, of 0612363231. 
 
 
Volgende week zondag: 10.00 uur, voorganger Hans Debets (Micha viering over zorg voor de schepping 
en gerechtigheid) 
 

http://www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst

