Oecumenische

Naar de wijze van TAIZÉ
10 april 2022
‘Sterven en leven’

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; Gert Groot; Evelien PayneGroot (hobo & tin whistles); Margot Puhl; Esther Velten; Henk Velten; Marion Velten (klarinet);
Corinne Verheule

Voorganger: Dea Broersen

Volgende vieringen:
2022: 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 126
Een pelgrimslied.
Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.

vert.: De naam van de Heer zij gezegend van nu tot in eeuwigheid)
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Toen zeiden alle volken:
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.

vert.: De naam van de Heer zij gezegend van nu tot in eeuwigheid)

Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Sit nomen Domini
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
Sit nomen Domini (aantal keren)

Johannes 12: 23-24
Jezus zei: “De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.
Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft
het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.”
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(vert.: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden, groot is uw goedheid jegens ons o
Heer)

Soloverzen:
1. U wil ik prijzen, Heer mijn God, uw Naam zegenen voor altijd en eeuwig.
Groot is de Heer, en hoog te loven, zijn grootheid is niet te doorgronden
2. Elk geslacht verkondigt uw werken, maakt van uw wondere daden gewag.
Zij spreken van uw glanzende luister, ik wil verhalen van uw grootse daden.
3. Genadig en barmhartig is de Heer, lankmoedig en groot in liefde.
De Heer is goed voor alles en allen, barmhartig voor al wat Hij gemaakt heeft.
4. De Heer is waarheid in al zijn woorden, liefdevol in al wat Hij doet.
Een steun is de Heer voor al wie struikelt, Hij richt de verslagenen op.
5. Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, liefdevol in al zijn werken.
De Heer is wie Hem aanroept nabij, elk die Hem aanroept in vertrouwen.

Inleiding op de stilte
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Stilte
Instrumentaal intermezzo: rondgaan voorbedenbriefjes. In verband met de
verstaanbaarheid voor de livestream vragen wij u uw voorbede op te schrijven, dan
zullen zij door de voorgangers worden voorgelezen.
Voorbeden – met acclamatie:
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Aansluitend gezongen Onze Vader:

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

(vert.: Door uw kruis en lijden, verlos ons, Heer. Door uw heilige opstanding, bevrijd ons Heer)
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