Oecumenische

Naar de wijze van TAIZÉ
10 januari 2021
‘Verbonden met het licht’

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: Eugène Brussee

Voorbeden
Indien u wilt dat er een voorbede wordt uitgesproken, kunt u voorafgaand aan de dienst één
of meerdere voorbedebriefjes invullen en in het mandje leggen

Volgende vieringen: 2021: 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 57, 2-4 en 8-12
Wees mij genadig, God, wees mij genadig,
want bij u is mijn leven geborgen.
In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen,
tot het doodsgevaar is geweken.
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Ik roep tot God, de Allerhoogste,
tot God, die mij beschermt.
Uit de hemel zal hij hulp sturen,
wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd. sela
Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.

Mijn hart is gerust, o God,
mijn hart is gerust,
ik wil voor u zingen en spelen.
Ontwaak, mijn ziel, ontwaak
met harp en lier,
ik wil het morgenrood wekken.
Alleluia [Alleen refrein]
U, Heer, zal ik loven onder de volken,
over u zingen voor alle naties.
Hemelhoog is uw liefde,
tot aan de wolken reikt uw trouw.
Alleluia Slava [Alleen refrein]
Verhef u boven de hemelen, God,
laat uw glorie heel de aarde vervullen.
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Lezing: Genesis 27, 41-44 en 28, 10-16
Van toen af haatte Esau zijn broer omdat zijn vader hem had gezegend, en hij zei bij
zichzelf: Het duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader breken aan,
dan vermoord ik Jakob. Toen Rebekka vernam wat haar oudste zoon Esau van plan
was, liet ze haar jongste zoon Jakob bij zich komen. ‘Luister,’ zei ze, ‘je broer Esau
zint op wraak, hij wil je vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon: vlucht
onmiddellijk naar mijn broer Laban in Charan. Blijf voorlopig bij hem, totdat de
woede van je broer bedaard is.
Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij
een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte
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een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats
liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond
en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan
en afdalen. Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van
je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal
ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof
op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het
noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden
als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je
ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot
ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’ Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij,
‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’

Inleiding op de stilte
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Vertaling: Heel het duister is vol van luister door uw licht. De nacht is als de dag net zo helder.

Stilte

Instrumentaal intermezzo

Voorbeden – met acclamatie:
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Aansluitend gezongen Onze Vader:

Slottekst:
Zo moet het zijn:
Het zoete zingen
van God,
Heel zacht
door alles heen,
Een teder zonlicht
op de dingen
die goed zijn,
en gemeen.

Zegenbede, wij wensen elkaar (op afstand) Gods zegen toe.
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Vertaling: In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang. Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U
vertrouw ik en ken geen angst.

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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