Oecumenische

Naar de wijze van TAIZÉ
9 januari 2022
‘Duisternis en 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

Voorganger: Corine Sloots

Volgende vieringen:
2022: 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni
11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december
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Viering met stilte en muziek naar de wijze van Taizé

Psalm 36:

6-7

HEER, hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw,
uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
u, HEER, bent de redder van mens en dier

-3-

Psalm 36:

8-10

Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.
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Genesis 1: 1-4
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods
geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en
hij scheidde het licht van de duisternis.
Johannes 1: 1-5
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het
was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van
wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen.

Inleiding op de stilte
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Stilte

Instrumentaal intermezzo

Voorbeden – met acclamatie:
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Aansluitend gezongen Onze Vader:

Slottekst:
Herstel
Het licht herstelt zichzelf in stilte,
warmt zich aan stenen, takken, schommels.
Soms zitten er vlinders op, soms vogels.
Het licht wiegt mee met de wind,
het is buigzaam, het past zich aan,
het heeft genoeg aan weinig duisternis.
(Sander Grootendorst)

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