
Taizé-gudstjeneste – Tema: Advent. 
(Hvor intet andet er angivet referer sangnumre til bogen ”Syng lovsang hele jorden” Kirkefondet 2008.) 

 
Musik 15 min. før gudstjenesten 

Sang nr. 29: Dit ord er lys for min fod. 

Gammeltestamentlig læsning med svarvers nr. 90: 
Vort blik er rettet mod Gud. 
 (I adventstiden, som er fastetid, er det skik, at man ikke synger 
’halleluja’.  
I sang nr. 90 kan de sidste fire takter udelades.) 

Tekst : Mal. 3,1-3: 
 

♫♫ Vort blik … 
Se, jeg sender min engel,  
han skal bane vejen for mig. 
Herren, som I søger, 
kommer med ét til sit tempel, 
pagtsenglen, som I længes efter, kommer, 
siger Hærskarers Herre. 

♫ Vort blik … 
Hvem kan udholde den dag, han kommer? 
Hvem kan bestå, når han viser sig? 
Han er som ilden i smelteovnen, 
som den lud, man bruger til blegning. 

♫ Vort blik … 
Han sidder og smelter sølvet og renser det.  
Han renser levitterne og lutrer dem som guld og 
sølv,  
så de på rette vis kan frembære offergaver til 
Herren.  

♫ Vort blik … 
 

Salme BS nr. 543. DDS nr. 612: Den store mester 
kommer. 

Læsning fra Det nye Testamente: Matt. 25,1-13. 

Sang nr. 21:  Bliv og våg. 

Ord til fordybelse: Jak. 5,8 

STILHED 

Forbønner med Kyrie-svar  
Nr. 69-77: Kyrie eleison. 
 

♫♫ Kyrie 
Evige Gud, 
Du er Affa og Omega, 
den, som var, og som er, og som kommer. 
Du kommer os i møde. 

♫ Kyrie 
Du kommer os i møde 
når vi som Adam og Eva trodser dig 
og gemmer os for dig - 
når vi som Kain i vrede gør vor bror fortræd 
og sænker blikket. 
Se til vor jord, hvor synden - 
trods og hovmod, vrede og selviskhed 
sætter så mange onde spor. 
Kom os i møde. 

♫ Kyrie 

Du kom os i møde 
og blev menneske blandt os mennesker. 
Jesus Kristus, 
du kom til os med kærlighedens åbne favn, 
som en brudgom møder sin brud. 
Vi naglede din åbne favn fast til et kors, 
og dog bar du dér vor skyld. 
Lad din kærlighed,  
din barmhjertighed og tilgivelse  
betage og indtage vore hjerter. 
Kom os i møde. 

♫ Kyrie 
Du kom os i møde - 
du rejste dig af graven - fra døden til livet - 
og mødte kvinderne i gravhaven, 
disciplene bag de lukkede døre, 
de bange flygtninge på vejen til Emmaus. 
Kom os i møde, som du kom dem i møde 
med glæde og livsmod og håb. 
Kom os i møde. 

♫ Kyrie 
Du kom os i møde 
i din Hellige Ånd  
Du tændte din ild blandt mennesker på jorden, 
ilden, som lutrer og varmer  
og giver kærligheden kraft. 
Kom os i møde 
og tænd vore hjerter i brand. 
Lad aldrig den ild gå ud, 
men lad den fænge i os og i vor verden. 
Kom os i møde. 

♫ Kyrie 
Du kommer os i møde, 
i dit ord, som vi hører, 
i bønnen, vi beder, 
i mennesker, vi møder, 
i din herlighed, som fylder jorden 
på trods af vor synd og ondskab. 
Giv os ved din Ånd 
øjne, der kan se, 
ører, der kan høre, 
hjerter, der kan åbne sig for dig 
og for vort medmenneske. 
Kom os i møde. 

♫ Kyrie 
Du kommer os i møde - 
en morgen, som kun du kender, 
når dit værk er fuldendt, 
og du skal være alt i alle. 
Du er Alfa og Omega, 
den, som var, og som er, og som kommer. 
Kom os i møde. 

♫ Kyrie 
 
Sang nr. 95: Skænk os din nåde og din fred. 

Evt  nadver.  



Sang nr. 57 : Det er vist, jeg skal se.  

Afsluttende bøn. (Hvis der ikke fejres nadver: 
Fadervor) 

Velsignelse 

Sang nr. 50:  Ære og pris. 

Musik … … 


