Oecumenische

Naar de wijze van TAIZÉ
11 oktober 2020
‘In het Hart van de Nacht’
Toelichting bij het thema: Er is geen dag zonder de nacht en geen nacht zonder de dag.
Ze zijn verschillende kanten van dezelfde medaille, hebben elkaar nodig en houden elkaar
in balans. Alleen in het hart van de nacht kunnen we zingend de dageraad inluiden.

Hartelijk welkom in deze viering. Met elkaar willen we ons openstellen voor de Heilige Geest
door te luisteren naar de Heilige Schrift, door te bidden, door te zingen.
Voor de viering komen we altijd bij elkaar in de ruimte onder de kerkzaal. Hier kunnen we
elkaar ontmoeten en studeren we enkele liederen in.
De voorbeden zijn vrij. Tijdens de viering worden er gebedsbriefjes uitgereikt voor wie
voorbede wil vragen en deze liever niet zelf uitspreekt. U kunt de voorbede dan op een briefje
schrijven. Uw gebed wordt dan door één van de ambtsdragers uitgesproken.
Na afloop van de viering blijven een of meer ambtsdragers in de kerkzaal achter. Er is
gelegenheid voor een persoonlijk gesprek, gebed en handoplegging. Na de dienst bent u ook
nog welkom in de ruimte onder de kerkzaal.
Voor wie meer wil weten over deze vieringen, is een folder beschikbaar. Informatie vindt u
ook op de website van de Paaskerk, www.paaskerk-amstelveen.nl
De voorbereidingsgroep
Vincent Dorenbos (piano); Linde Dorenbos (viool); Mimi Emmelot; Evelien Groot (hobo & tin
whistles); Gert Groot; Margot Puhl; Esther Velten; Henk Velten; Marion Velten (klarinet);
Corinne Verheule
Op het kleed voor de stoelen bevinden zich meditatiebankjes, waarvan u tijdens de stilte
gebruik kunt maken.

Voorganger:

Voorbeden
Indien u wilt dat er een voorbede wordt uitgesproken, kunt u voorafgaand aan de dienst één
of meerdere voorbedebriefjes invullen en inleveren bij Corinne, Esther of Mimi

Volgende vieringen: 2020: 13 december.
2021: 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 13
juni
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Viering met stilte en muziek naar de wijze van Taizé

Lezing Psalm 139: 9-12
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
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Lezing: Genesis 1: 1-5 en 14-18
1 In het begin maakte God de hemel en de aarde. 2 De aarde was leeg en verlaten.
Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water.
3. Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. 4 God zag hoe mooi het licht
was. Hij scheidde het licht en het donker. 5 Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker
noemde hij ‘nacht’.
14 God zei: ‘Er moeten lichten aan de hemel komen om verschil te maken tussen de
dag en de nacht. Die lichten moeten laten zien welk seizoen het is, en welke dag en
welk jaar. 15 En ze moeten licht geven op aarde’. En zo gebeurde het. 16 God maakte
de twee grote lichten. De zon om overdag te schijnen, en de maan om ‘s nachts te
schijnen. God maakte ook de sterren. 17 Hij zette de zon en de maan aan de hemel
om licht te geven op de aarde. 18 En om het verschil aan te geven tussen dag en
nacht, en tussen licht en donker. God zag hoe mooi het was.
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Inleiding op de stilte

*** Solostemmen:
1. Heer, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, al van verre verstaat u mijn
gedachten.
2. Al nam ik vleugels van de dageraad in de morgen en laat ik mij neer aan het einde van de zee, dan
zou ook daar uw hand mij geleiden.
3. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, zie mij aan en peil mijn gedachten. Leid mij op de weg van
waarheid, uw weg van eeuwigheid.

Stilte
Instrumentaal intermezzo & rondgaan van voorbedenbriefjes)
Voorbeden – met acclamatie:
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Gezongen Onze Vader:

Slottekst: geïnspireerd op teksten uit “Open Deur, november 2017”
Wees bij mij,
vooral in de nachten,
als ik wakker lig
en alles in mij begint te spoken.
Wilt U mijn rustpunt zijn,
ankerplaats
waar ik mij veilig weet.
Nog voordat het licht wordt nog voordat de morgen zich meldt
beginnen de vogels eerst nog voorzichtig
één stem, dan al luider in koor, zij tillen het donker op
zingen de nacht ten einde
Hoe diep met onszelf ook verlegen
laten wij worden als die vogels
in afwachting van de dageraad
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Zegenbede, wij wensen elkaar (op afstand) Gods zegen toe.

*** Soloteksten bij Veni Lumen Koraal:
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1. Zend uw ademtocht over heel de aarde, doe uw gelaat als een licht over haar stralen.
2. Kom, o Geest des Heren, kom uit uw hemels heiligdom.
3. Kom en schenk uw gaven, Heer, kom en wees in de harten licht.
4. Kom o trooster heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest.
5. Kom o vrede in de strijd, lafenis voor ‘t hart dat lijdt.
6. Overstroom ons dor domein, heel de ziel die gewond is.
7. Geef uw gaven zevenvoud. Geef ons de vreugd’ die niet vergaat.
8. De bron van leven bent U, o Heer. U bent vuur en liefde.
9. Wees ons licht, vervul ons hart met uw liefde.

Na de viering zal de muziekgroep nog wat verder spelen. Voelt u zich vrij om naar beneden te gaan voor
een drankje of ontmoeting, u kunt natuurlijk ook blijven luisteren. U kunt ook naar de stiltehoek (achter in
de kerk) voor een persoonlijk gesprekje of gebed.
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