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Taizéviering 21 januari 2023
Thema: DOE GOED, ZOEK RECHT

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en
recht te zoeken. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken zegt het volgende:
‘De eenheid van christenen zou een teken en voorproefje moeten zijn van de herstelde eenheid van
de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt de kracht van dat teken en ver-
sterkt de gebrokenheid. Door samen te bidden voor eenheid van christenen worden we in staat
gesteld om na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en ver-
deeldheid tussen mensen aan te pakken.’

Muziek 

Inleiding

Lied: Als alles duister is (tijdens het zingen van dit lied worden de waxinelichtjes aangestoken) 



Lied: Adem in ons, heilige Geest

Lezing: Psalm 85, met na iedere strofe een gezongen Alleluia

U bent uw land genadig geweest, HEER, U keerde het lot van Jakob ten goede,
nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. Halleluja

U bedwong uw woede en wendde u af van uw brandende toorn.
God, onze helper, keer tot ons terug, onderdruk uw afschuw van ons. Halleluja

Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren, verbolgen zijn van geslacht op geslacht?
Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen.
Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp.
Ik wil horen wat God ons zegt.
De HEER spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!
Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land, Halleluja

trouw en liefde omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
trouw bloeit uit de aarde op, recht ziet uit de hemel toe.
De HEER geeft al het goede: ons land zal vruchten geven.
Het recht gaat voor God uit en baant voor Hem de weg. Halleluja

Lied: The kingdom of God is justice and peace
Vertaling: Het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede en vreugde in de heilige Geest.

Kom, Heer, en open in ons de poorten van uw koninkrijk.
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Lezing: Jesaja 1: 10-17
Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God,
volk van Gomorra. Wat moet Ik met al jullie offers? – zegt de HEER. Ik heb genoeg van het vlees van
jullie schapen, van het vet van jullie kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet
meer. En wanneer jullie voor Mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?
Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwe-
maan en sabbat, Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten
heb Ik een afkeer, ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen ophef-
fen, wend Ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. Aan jullie handen kleeft
bloed! Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien.
Breek met het kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor
wezen, sta weduwen bij.

Lied: Blijf met uw genade bij ons

Stilte

Lied: Ubi caritas
Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons.

Gebeden met gezongen kyrie (na ‘zo bidden wij’)
afgesloten met het Onze Vader



Lied: Kom tot ons, o heil’ge Geest

Zegenbede

Lied: In de Heer vind ik heel mijn sterkte

Muziek

Welkom om nog even te blijven en thee of koffie te drinken 
 (er staat een bus klaar voor een vrije gift)

- Wil je informatie per mail ontvangen over onze pioniersactiviteiten, schrijf dan je mailadres op
de lijst bij de uitgang.

- Kijk op onze website voor de andere activiteiten: spoorzoekenslangenburg.nl


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

