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Taizé-viering 15 juni 2019

Thema: VERLANGEN NAAR GOD

Taizé is een klein plaatsje in het midden van Frankrijk, op circa 800 kilometer
van Doetinchem. Sinds 1940 is hier een oecumenische kloostergemeenschap,
opgericht door Frère Roger. Ieder jaar komen er duizenden jongeren uit alle
werelddelen om te bidden en aangeraakt te worden door de vrede en ver-
zoening van deze gemeenschap. 

Muziek: ‘Little Serenade’ van Joseph Haydn

Inleiding

Lied: ‘Kom tot ons, o heilige Geest’
Tijdens het zingen van dit lied worden de waxinelichtjes aangestoken
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Lied: ‘Mijn ziel verlangt naar de Heer’ met solo

Lezing: Psalm 63: 1-9 met Alleluia

Lied: ‘Iedere nacht verlang ik naar U, o God’

Lezing: Jesaja 26: 1-9a
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Lied: ‘Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God’

Stilte (ca. 5 minuten)

Gebeden, na ‘zo bidden wij’:

afgesloten met het Onze Vader (NBV)
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.



Lied: ‘In manus tuas, Pater’

Zegenbede

Lied: ‘Behoed mij, o God’

Muziek: ‘Bist du bei mir’ van Johann Sebastian Bach

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

- De volgende Taizéviering is op zaterdag 9 november (19.30 uur).
- 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:

www.spoorzoekenslangenburg.nl.
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