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Welkom
We zingen ‘Jésus le Christ’
We beginnen in Nederlands, wie wil zingt het Frans)
‘Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn
duister tot mij spreekt. Jezus U bent het licht in ons leven: open mij
voor uw liefde o Heer.’(Augustinus ‘Belijdenissen’)

Wij zingen ‘Behute mich Gott’
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.
U wijst mij de weg ten leven. Bij U is vreugde, blijvende vreugde.
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Psalm 121
1 Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

We zingen ‘Alleluia 7’

Psalm 121
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

We zingen ‘Alleluia 7’
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Psalm 121
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

We zingen ‘Alleluia 7’

Wij zingen ‘Ubi Caritas’
‘Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is
God met ons.’
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We lezen: Lucas 12 : 35-40

Wij zingen ‘The kingdom of God’
‘Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de
Heilige Geest. Kom Heer, open in ons de poorten van uw koninkrijk.’
(Rom. 14:17)
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Wij zingen: ‘In de Heer’ (El Senyor)
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst,
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst.

Stilte
Dankgebed en voorbeden
(daartussen zingen we Kyrie 1)
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Avondgebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Wij zingen: ‘Laudate omnes gentes’
'Loof de Heer alle volken'
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Wij zingen: ‘Magnificat’ canon
‘Mijn hart prijst hoog de Heer’ (Lc 1:46)

Zending en Zegen

Met vrede gegroet
en
gezegend met licht in 2017

Volgende Taizévieringen:
29 januari 19.00 uur Bethelkerk
26 maart 19.00 uur Heilige Lucaskerk
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