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Taizé-viering 19 maart 2022
in De wingerd

Thema: IN VERTROUWEN

Muziek 

Inleiding

Lied (tijdens het zingen van dit lied worden de waxinelichtjes aangestoken) 
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Lied: Nada te turbe
Vertaling: Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God zoekt, zal niets je ontbreken.

Niets zal je deren, niets je benauwen. Heb genoeg aan God.

Lezing: Psalm 25, met na iedere strofe een gezongen Alleluia

Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op U vertrouw ik, 
maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Zij die op U hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die U achteloos verraden.
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan. Halleluja
Wijs mij de weg van uw waarheid 
en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij, HEER,
omwille van uw goedheid. Halleluja
Goed en rechtvaardig is de HEER:
Hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond 
onderhouden. Halleluja

Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.
Aan wie in ontzag voor Hem leven,
leert de HEER de rechte weg te kiezen.
Hun leven verloopt in voorspoed
en hun kinderen zullen het land bezitten.
De HEER is een vriend van wie Hem vrezen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. 
Halleluja
Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
Zie met hoevelen mijn vijanden zijn,
hoe ze mij dodelijk haten.
Behoed mij en bevrijd mij,
maak mij niet te schande, want ik schuil bij U.
Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,
op U is mijn hoop gevestigd.
God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten. 
Halleluja
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Lied: Behoed mij, o God

Lezing: Romeinen 4: 13-25

Lied: Meine Hoffnung (El Senyor)
Vertaling: In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang. Gij die mijn be-
vrijding bewerkt, op U vertrouw ik en ’k ken geen angst, op U vertrouw ik en ’k ken geen angst.

Stilte

Lied: Bleib mit deiner Gnade bei uns
Vertaling: Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.

O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.
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Gebeden met gezongen kyrie (na ‘zo bidden wij’)
afgesloten met het Onze Vader

Lied: Zie uit naar God (Wait for the Lord)

Zegenbede

Lied: In manus tuas, Pater
Vertaling: O Vader, in uw handen beveel ik nu mijn geest (2x)

Muziek
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