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Taizé-viering 22 januari 2022
Thema: LICHT IN HET DUISTER

‘Het thema is toepasselijk in deze tijd,’ volgens Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad
van Kerken. ‘We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde corona-
pandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien, hebben dat eens
te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die
het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.’

Muziek 

Inleiding

Lied (tijdens het zingen van dit lied worden de waxinelichtjes aangestoken) 
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Lied: Licht en wijsheid, vuur en sterkte

Lezing: Psalm 139: 1-18, met na iedere strofe een gezongen Alleluia

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Halleluja

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’
ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht. Halleluja

U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim. Halleluja

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, 
ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U. Halleluja



Lied: Heel het duister

Lezing: Matteüs 2: 1-11

Lied: U bent de bron van alle leven

Stilte

Lied: De noche / wij gaan de nacht door, het duister...
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Gebeden met gezongen kyrie (na ‘zo bidden wij’)
afgesloten met het Onze Vader

Lied: C’est toi ma lampe

Zegenbede

Lied: Christe, lux mundi

Muziek
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