
LITURGIE TAIZÉVIERING 11 december 2022
We bereiden ons in stilte voor op de viering.

 We zingen en herhalen samen het Taize-lied “Magnificat”. (Mijn
hart prijst hoog de Heer).

 Psalmlezing uit psalm 85; 10-14, omkaderd door het zingen
van ‘Alleluia’.

Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,
trouw en waarheid omhelzen elkaar.
‘Alleluia’
Recht en vrede ontmoeten elkaar met een kus,
uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.
‘Alleluia’
De Heer geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.
Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.
‘Alleluia’
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 We zingen en herhalen samen het Taizé-lied “Behüte mich, Gott”

(Behoed mij, o God).

 Lied van het licht “Als alles duister is”
Tijdens het zingen van dit lied zal de olielamp worden aangestoken.
Deze symboliek herinnert ons eraan dat, ook al verdicht de nacht
zich in het persoonlijke leven of in het leven van de mensheid, de
liefde van Christus een vuur is dat nooit uitdooft.

Ontsteek een kaarsje vanuit jouw gevoel van vrede, het licht van
jouw kaarsje stuur je in gedachten naar …….

 Bijbellezing: Matteus 11 vs 2 - 15
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 We zingen en herhalen samen het Taizélied “Aber du weisst den
Weg für mich”

 Kernzin uit de Bijbellezing om de stilte mee in te gaan:
Jezus zei over Johannes de Doper: “Hij is degene over wie
geschreven staat: Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal de
weg voor je banen”.

 Stilte. De stilte wordt afgesloten met een ‘Kyrië’ uit Taizé en
aansluitend een aantal voorbeden (telkens besloten met een
gezamenlijk gezongen ‘Kyrië’).
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 Voorbeden:

Heer onze God, dank U dat uw zoon naar deze aarde kwam in een
familie van gewone mensen,van gebroken mensen. Van vrouwen en
mannen zonder naam. Heer wees aanwezig bij hen die denken niet
van waarde te zijn. Geef hen betekenis in U. Mogen ook wij voor hen
tot extra zegen zijn

Kyrië

Barmhartige God, uw kijk op mensen uit andere groepen is vaak
anders dan de onze. Vergeef ons onze beperkte blik. Leer ons naar het
hart van mensen te kijken en naar uw bedoelingen met hen. Geef ons
de moed om ons hart en uw liefde met anderen te delen

Kyrië

Machtige God, U staat bekend om uw vergeving en bevrijding. Soms
zien we in alle hectiek, of gebonden door eigen schuld en schaamte,
niet die rode draad in ons leven van uw wonderlijke leiding en genade,
van uw uitgestoken hand. Open daarvoor vandaag onze ogen. Zodat
we niet aan U voorbijgaan maar eeuwig met U mogen leven

Kyrië
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 Gezamenlijk gezongen “Onze Vader” (NLB 369B).
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 Wij zingen het lied “Licht in onze ogen” (NLB 463.

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
Noem de namelozen
met een nieuwe naam!

3. Herder wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hen lot ten goede,
licht dat stralen zal!

4. Bloesem in de winter,
roze dagenraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

5. Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7. Christe eleison
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
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 Slotgebed.
Heer onze God, We doen ons zo vaak beter voor dan wie we zijn.
Maar elk huis heeft zijn kruis. Soms komen familiespanningen juist met
kerst weer boven. Jezus Immanuel, we nodigen U daarom uit in onze
families, zodat U kunt helen waar dat nodig is en we met U erbij uw
diepe vrede mogen ervaren juist in deze adventstijd. Amen.

 Korte stilte, gevolgd door meditatieve liederen.

 “Wait for the Lord”

 “Dona la pace” (Geef ons vrede).
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 “O Lord, hear my prayer”

 “Bless the Lord my soul”

De volgende Taizéviering is zondag 26 februari 2023 om 18.30 uur
Ook dan weer van harte welkom!


