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Taizé-viering 

15 februari 2020 in Wehl

Thema: LICHT IN DE WERELD
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

Lied: Veni lumen: Kom, Schepper Geest. Kom, licht van onze harten.
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Lezing: Psalm 97, met na iedere strofe een gezongen Alleluia

Lied: Licht van de wereld

Lezing: Matteüs 5: 13-16
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het
dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt wegge-
gooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een
korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft
voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie
goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Lied: Blijf met uw genade bij ons

Stilte
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Gebeden met kyrie (na ‘zo bidden wij’)

afgesloten met het Onze Vader:
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Lied: Mijn lamp ontsteekt U, o Heer



Lied: Benedictus qui venit in nomine Domini: Gezegend hij die komt in de naam
van de Heer

Zegenbede

Lied: Heel het duister is vol van luister

Muziek

Na de viering kun je een kaarsje aansteken voor jezelf of voor iemand anders,
op de tafel, waar ook een icoon van Taizé staat.

Welkom om nog even te blijven en thee of koffie te drinken.
De volgende Taizéviering is op zaterdag 14 maart in de Wingerd (19.30 uur).
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