Oecumenische

Naar de wijze van TAIZÉ
9 mei 2021
‘Bevrijden’

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

Voorganger: ds. Sicco Zijlstra

Volgende vieringen: 2021: 13 juni
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Viering met stilte en muziek naar de wijze van Taizé

Psalm 105: 1-9
Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken,
2
zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen,
3
beroem u op zijn heilige naam.
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Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.
4
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
5
Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken,
6
nageslacht van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jakob, door hem verkozen.

7

Hij is de HEER, onze God, zijn besluiten gelden over de hele aarde.
Tot in eeuwigheid zal hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten,
9
het verbond dat hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed.
8
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Lezing: Lucas 4: 16-19
16

Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging
hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17werd hem de
boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar
geschreven staat:
18
‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Inleiding op de stilte
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Stilte

Instrumentaal intermezzo

Voorbeden – met acclamatie:
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Aansluitend gezongen Onze Vader:

Slottekst:
Christus, U bent verbonden met ieder mens, ook al beseffen wij, mensen, dit niet
altijd. Méér nog, door uw opstanding geneest U de verwonding die diep in de
mensenziel is toegebracht. Dan openen zich, voor ieder van ons, de deuren van
mededogen, een mededogen dat vanuit het hart komt.

Zegenbede: wij wensen elkaar (op afstand) Gods zegen toe.
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