Oecumenische

Naar de wijze van TAIZÉ
13 november 2022
‘Tijd en Eeuwigheid’

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
Payne-Groot (hobo & tin whistles); Margot Puhl; Esther Velten; Henk Velten; Marion
Velten (klarinet); Corinne Verheule

Voorganger: Arianne Geudeke

Volgende vieringen:
2022: 11 december
2023: 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni
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Viering met stilte en muziek naar de wijze van Taizé

Lezing uit Psalm 139 (1-3; 13-18; 23-24), afgewisseld met ‘Alleluia 18’
Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
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U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Alleluia…
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
Alleluia…
Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
Alleluia…
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
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Lezing uit Joh. 6 (14-15; 22-27a; 34-35; 51; 66-69)
Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet
wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ Jezus begreep dat ze hem wilden
dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij
zich terug op de berg, alleen.
De volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. Ze hadden
gezien dat er maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat
zijn leerlingen alleen vertrokken waren. Nu legden er andere boten uit Tiberias aan,
dicht bij de plek waar ze het brood gegeten hadden nadat de Heer het dankgebed
had uitgesproken. Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren,
stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om hem te zoeken.
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Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: ‘Rabbi, wanneer bent u
hier gekomen?’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet omdat u
tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet
geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en
eeuwig leven geeft.’
‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’
zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal
nooit meer dorst hebben.
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit
brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de
wereld, is mijn lichaam.’
Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee.
Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf
antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig
leven geven, en wij geloven en weten dat u de zoon van de levende God bent.’
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(vert.: Heer, waarheen moeten wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. U bent Christus, zoon
van de levende God.)
Soloverzen:
1. O Here, tot wie zullen wij gaan? Want Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven.
2. Ja, woorden van eeuwig leven. Wij hebben u erkend.
3. Onze Here. Ja, wij hebben geloofd en erkend dat Gij zijt de eeuwige God.

Inleiding op de stilte

Stilte
Instrumentaal intermezzo - rondgaan voorbedenbriefjes. U kunt uw voorbeden opschrijven (worden voorgelezen), of zelf een voorbede uitspreken tijdens het gebed.
Voorbeden – met acclamatie:
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Aansluitend gezongen Onze Vader:

Slotgebed
Jezus,
als wij het eenvoudige verlangen hebben
Uw liefde te ontvangen
Ontbrandt er langzaamaan een vlam
in de diepste kern van ons hart.
Deze vlam van liefde,
die door de heilige Geest is ontstoken,
kan in het begin nog heel kwetsbaar zijn.
Het onwaarschijnlijke is echter
dat ze altijd brandt.
En als wij begrijpen dat U ons liefhebt,
wordt het vertrouwen van het geloof
ons eigen lied.
Zegenbede: wij wensen elkaar (op afstand) Gods zegen toe.
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