
1

Taizéviering 17 december 2022
Thema: GOD IS MET ONS

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 verzoening van deze gemeenschap.

Muziek 

Inleiding

Lied (tijdens het zingen van dit lied worden de waxinelichtjes aangestoken) 
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Lied: Innerlijk licht

Lezing: Psalm 24, met na iedere strofe een gezongen Alleluia

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen,
Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft Hij haar verankerd.
Halleluja

Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweert. Halleluja

Zegen zal hij ontvangen van de HEER en recht verkrijgen van God, zijn redder.
Dat valt hun ten deel die U zoeken, die zich tot U wenden – het volk van Jakob.
Halleluja

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan. 
Wie is die koning vol majesteit? De HEER, machtig en heldhaftig,
de HEER, heldhaftig in de strijd. Halleluja

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is Hij, die koning vol majesteit?
De HEER van de hemelse machten, Hij is de koning vol majesteit. Halleluja
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Lied: Magnificat

Lezing: Matteüs 1: 18-24

Lied: Christe lux mundi

Stilte

Lied: Bless the Lord, my soul
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Gebeden met gezongen kyrie (na ‘zo bidden wij’)
afgesloten met het Onze Vader

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

Zegenbede

Muziek

De volgende Taizéviering is op zaterdag 21 januari 2023 in de Slangenburgse
kerk (aanvang 19.30 uur). Thema: Doe goed, zoek recht.
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