
1

Taizé-viering 

25 januari 2020 in de Slangenburgse kerk

Thema: BUITENGEWOON VRIENDELIJK
Muziek

Stilte

De Paaskaars wordt aangestoken

Lied: Jezus, u bent het licht in ons leven; laat nimmer toe dat mijn duister tot
mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde o Heer.
Tijdens het zingen van dit lied worden de waxinelichtjes aangestoken

Lied: Veni Sancte Spiritus (met solo): Kom, Heilige Geest
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Lezing: Psalm 46, met na iedere strofe een gezongen Alleluia

Lied: In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang. Gij die
mijn bevrijding bewerkt, op U vertrouw ik en ’k ken geen angst, op U vertrouw
ik en ’k ken geen angst (met solo)

Inleiding + lezing:  Handelingen 28: 1 en 2
Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta
heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwel-
komden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was. 

Lied: Ubi caritas: Daar waar liefde en vriendschap heerst, daar is God
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Stilte

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

Lied: Laat uw dienaar, Heer, nu in vrede gaan naar uw woord. 

Lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.



Zegenbede

Lied: In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum (2x) (In uw handen,
Vader, beveel ik mijn geest).

Na de viering kun je een kaarsje aansteken voor jezelf of voor iemand anders,
op de tafel, bij de vriendschapicoon.

Welkom om nog even te blijven en thee of koffie te drinken 

De volgende Taizéviering is op zaterdag 15 februari in de protestantse kerk van
Wehl, Grotestraat 25 (19.30 uur).
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