
Avondgebed

TAIZÉ

van zondag 30 januari 2022

19.00 uur

in de Bethelkerk

Liturg :   ds. Guus A.V. Fröberg
Piano : Jaap van Toor
Altblokfluit : Jaap en Joke van Toor
Zang : Niec Saarloos, 

Cobie en Greet v.d. Vlies, 
Wiesje Verhoef

Medewerking : Nelleke Slootweg

Welkom
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Wij zingen ‘Kom tot ons , o heil’ge Geest’

Wij zingen ‘Seigneur, tu gardes mon âme’ (in het Nederlands)

‘O Heer, U weet mijn gedachten’ Psalm 139:23-24

Wij lezen uit psalm 139

Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
2 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.

We zingen ‘Alleluia’ (7)

2



Wij lezen uit psalm 139

4 Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.

5 U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.

6 Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

We zingen  ‘Alleluia’ (7)

Wij lezen uit psalm 139

13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.

14 Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

We zingen  ‘Alleluia’ (7)
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Wij lezen uit psalm 139

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,

24 zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de weg die eeuwig is.

Wij zingen ‘Staňte se solí zemê’ (in het Nederlands)
‘Blijf altijd zoeken naar de parel’ Matteüs 5:13-14

Wij lezen : Matteüs 5:13-16
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13 Jullie zijn het zout van de arde.
Maar als het zout zijn smaak verliest, 
hoe kan het dan weer zout worden gemaakt?
Het dient nergens meer voor, 
het wordt weggegooid en vertrapt.

14 Jullie zijn het licht voor de wereld.
Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

15 Je steekt ook geen lamp aan 
om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten,
nee, je zet hem op een standaard, 
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.

16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
zodat zij jullie goede daden kunnen zien 
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Muziek 

Gedicht ‘Het zout der aarde’

Als het zout der aarde zijn,
is liefdevol, bescheiden zijn,

en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn

en ruimte scheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn

en sterkte voor een ander zijn,
is door heel weinig veel te zijn,

zo spiegel van elkaar
en van het Andere te zijn.

Marijke de Bruijne

Wij zingen ‘Jésus le Christ’ (in het Nederlands)
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‘Jezus, U bent het licht in ons leven’
Korte meditatie: 

Stilte

Meditatieve fluitmuziek

Voorbeden: met gezongen Kyrië
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‘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.

Avondgebed

Wij zingen: ‘Confitemini Domino’
Breng dank aan de Heer, want Hij is goed. (Psalm 136:1)
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Wij zingen ‘Behüte mich, Gott’ (in het Nederlands)

‘Behoed mij, o God, ik vertrouw op U’

Voor onderweg
Zending en Zegen

Wij zingen ‘Dona la pace’ (in het Italiaans)
Vertaling: 
‘Geef toch uw vrede, o Here, aan wie vertrouwen op U.
Geef ons uw vrede, o Here, geef ons uw vrede.’
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Bij het weggaan kunnen we een lichtje ter gedachtenis 
aansteken voor……, 
terwijl wij zingen ‘La ténèbre’ (in het Nederlands)
 Heel het duister is vol van luister door uw licht (Psalm 139:12)

De volgende viering is gepland op zondagavond:
27 maart.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd
om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen
te delen of wat na te praten. 
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