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Machteloosheid 
 

TAIZÉDIENST  12 maart 2023 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 door de fluit éénmaal voorgespeeld, daarna kan een ieder meezingen.  
Als u makkelijk noten kunt lezen, kunt u wellicht een andere stem dan de melodiestem zingen.   
 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Pieter Terpstra, Marco Siezenga, Wabe Heeringa en Wil Bakker (voorbereiding), 
Dineke Drost (gedicht), Leni Rabenberg (lector),  
Corin Verburgh (ouderling), Annelies Siezenga (diaken),  
Lammie Bruin (fluit), Willem Jan Cevaal (orgel / vleugel) 
 
Vanaf 5 minuten vooraf klinkt muziek, iedereen wordt gevraagd in STILTE zijn plaats te zoeken. 

 
 

  

 * Welkom door de ouderling van Dienst 

 

* Aansteken van de tafelkaarsen 
 
(we gaan staan) 
   

* 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. 
 

(we gaan weer zitten) 
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* Openingslied:  Zoekend naar licht  (2x)   (LB 1005) 

 
 

* Lezing:   Psalm 121 (tekst Piet Thomas, muziek: Wil Bakker)  
 
Mijn ogen kijken naar de bergen, vanwaar komt iemand die mij helpt? 
De hulp voor mij komt van de Heer die aarde en hemel heeft gemaakt. 

 
Hij die niet toelaat dat je struikelt, Hij die niet slaapt, die je beschermt. 
Die waken blijft over zijn volk, niet sluimert en niet rusten gaat. 
Allen:  Mijn ogen…. 
 
Het is de Heer die je behoedt,  zijn milde schaduw rust op jou, 
opdat de zon niet overdag, noch ’s nachts de maan je schaden zou. 
Allen:  Mijn ogen… 
 
Hij houdt het onheil van je weg.  Zijn zegen is jouw zekerheid. 
Waarheen je gaat of waar je staat,  Hij zorgt voor jou, nu en altijd. 
Mijn ogen kijken naar de bergen, Van waar komt iemand die mij helpt.? 
De hulp voor mij komt van de Heer  die aarde en hemel heeft gemaakt. 
Allen: Mijn ogen…. 

 

 
* Kyrië-gebed De gebeden worden afgewisseld met:  (1e keer door de fluit) 
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* Toelichting op het thema:  Machteloosheid 
 
 
* Lezing:   Klaagliederen 3 : 17-24  
 
 
* Lied:  Behoed mij, o God   (6x) 

 
 
 

* Gedicht:   Tot U o God, roep ik   (Dietrich Bonhoeffer) 

 
   Tot U, God, roep ik nu de dag begint - help mij 
   Ik wil bidden en mijn gedachten richten op U – alleen kan ik het niet. 
 
   In mij is duisternis – bij U is licht 
   Ik ben eenzaam – maar Gij verlaat mij niet 
   Ik ben bang – maar bij U vind ik hulp 
   Ik ben onrustig – maar bij U vind ik vrede 
   Ik ben bitter – maar bij U vind ik geduld 
   Ik zie niet waarheen uw wegen leiden – maar Gij weet de weg voor mij. 
 
   Vader in de hemel 
   Ik prijs en dank U – voor de rust van deze nacht, voor de nieuwe dag. 
   Ik prijs en dank U – voor al uw goedheid en trouw, 
 
   Gij hebt mij veel goeds gegeven 

nu wil ik ook het harde aannemen uit uw hand. 
   Gij maakt mijn last niet zwaarder dan ik dragen kan. 
   Alles laat Gij uw kinderen ten goede komen. 
 

 
* Korte stilte 
 

 
 

* Kaarsen aansteken 
 
Eerst worden de kaarsen op de lichttafels aangestoken. Dan mag iedereen die dat wil een kaars aansteken. 
Een kaars aansteken als persoonlijke voorbede, als teken van hoop, als symbool van betrokkenheid met de 
mensen om je heen en als zichtbaar onderdeel van de gemeenschap die hier bijéén is. 
 
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 afwisselend gezongen: 4x allen,  instrumentaal, 4x allen, enz. 
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* Meditatie-tekst: “Ik zie niet waarheen uw wegen leiden – maar Gij weet de weg voor mij.” 
 
* Stilte  Deze stilte biedt de mogelijkheid om te bidden of om tot rust en verstilling te komen.  

Je kunt ook de meditatietekst innerlijk herhalen en waarnemen welke associaties, beelden en 
gevoelens de tekst bij je oproept. 
 

* Fluit / Piano 

 
 
* Lied:  Blijf met Uw genade bij ons  (6x) 
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* Voorbeden  
 

   De voorbeden worden afgewisseld met LB 711B   (1e keer door de fluit) 
 

 
 
* Onze Vader  (NBV-vertaling) 
 

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 en collecte
 
* Slotlied:  Een mens te zijn op aarde   (LB 538) 
  

 
3.  Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst 
de vragen en de angsten 
de kommer en de koorts. 

 
 

4.  Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden, 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
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* Zegen 

 
* Orgelspel 
 

 
 
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:   
 
Zondag 19 maart: 10.00 uur  Ds. Pieter Terpstra 

Bloemenzondag 
 

Zondag 19 maart: 15.00 uur  Theeconcert in de Oude Kerk 
Vocaal ensemble Corde Vocali  (Passie-concert) 
bij de uitgang schaalcollecte, richtbedrag 5-10 euro 
na afloop koffie en thee met gebak verkrijgbaar in de Pauwehof 

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

