
Taizé-viering 19 december 2020

Thema: WEES NIET BANG

Lied bij het aansteken van de paaskaars: Veni Sancte Spiritus

Vertaling: Kom, heilige Geest, laat het vuur van uw liefde ontbranden. Kom, heilige Geest.

Inleiding

Lied (canon): Ad te Jesu Christe

Vertaling: Tot u, Jezus Christus, verhef ik mijn ziel. Redder van de wereld, ik hoop op u.

Psalm 23, met Alleluia

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Alleluia

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,

hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Alleluia

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
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U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,

u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Alleluia

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. Alleluia

Schriftlezing: Lucas 1: 26-38

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een

meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David.

Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent

begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich

af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang,

Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon

baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de

Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David

geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap

zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers

nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal

over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom

zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je

familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al

hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor

God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u

hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Lied: Magnificat

Vertaling: Mijn ziel prijst de Heer
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Lied: Jésus le Christ

Nederlandse tekst: 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.

Stilte (5 min.)

Gebeden met kyrie
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Lied (met aansteken van lichtjes): ‘Bless the Lord, my soul’ en ‘Prijs de Heer, mijn ziel’

Zegenbede

Lied: Wait for the Lord

De volgende Taizéviering is op zaterdag 23 januari 2021 in de Slangenburgse kerk (aanvang

19.30 uur). Thema: Blijf in mijn liefde.

Aanmelden kan bij: Helma van Loon (wmvanloonkuiper@hetnet.nl / tel.: 06 43229677).
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