Oecumenische

Naar de wijze van TAIZÉ
13 juni 2021
‘Nieuw geloven’
Wat je gelooft, hoe je gelooft, waar je in gelooft, dat verandert vaak in de loop van je leven. Je ontdekt
een heel ander beeld van God of soms verdwijnt God. Zo ontstaan er nieuwe vormen van geloven.

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. Barbara de Groot

Volgende vieringen: 2021: 12 september, 10 oktober, 14 november,
12 december
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Viering met stilte en muziek naar de wijze van Taizé

Psalm 103: 1-11
1

Van David.
Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2
Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
3
Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,
4
hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde,

5

hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
6
De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
7
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.
8
Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
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9

Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
10
Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
11
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

Alleluia 8
Lezing: 1 Corinthiërs 13: 1
1

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik
zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle
kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou
niets zijn. 3Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde
geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet,
het zou mij niet baten.
4
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich
niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze,
alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8De liefde zal nooit vergaan.
12
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is
mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend
ben. 13Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de
liefde.
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Inleiding op de stilte

Stilte
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Instrumentaal intermezzo
Voorbeden – met acclamatie:

Aansluitend gezongen Onze Vader:
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Slottekst: De engel en de vogel
‘Wat ben je stil’, zei de engel.
‘Ik ben in de rui’, antwoordde de vogel.
De engel wilde weten wat dat was.
‘Elk jaar laat ik mijn oude, versleten veren los en krijg ik weer nieuwe. Dat ruimt lekker op.’
De vogel keek opzij naar de vleugels van de engel en vroeg: ‘Ben jij ook wel eens in de rui?’
‘Ja, maar anders.’
‘Hoe dan?’
“Van binnen. Ik laat soms mijn versleten geloof los en ga dan opnieuw geloven. Dat ruimt lekker
op.”
Stephan de Jong

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

Allen:
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