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Taizégudstjeneste ved påsketid.
(Hvor intet andet er angivet referer sangnumre til bogen ”Syng lovsang hele jorden” Kirkefondet 2008.)

Hvis det er praktisk muligt, placeres et relativt stort kors stående eller liggende centralt i kirkerummet.
Ca. 15. min. før gudstjenesten spilles stille musik.
Salme BS nr. 195: Fordi du ikke brugte din
guddomsmagt.
DdS nr. 57: Herre, fordi du ikke lod guddomskraft.
Gammeltestamentlig læsning med Halleluja-svar
Tekst: Sl. 118,19-29. Nr. 5-12: Halleluja.
♫♫ Halleluja
v19 Luk retfærdighedens porte op,
jeg vil gå ind og takke Herren!
v20 Her er Herrens port,
her går de retfærdige ind!
v21 Jeg takker dig, for du svarede mig
og blev min frelse.
♫ Halleluja
v22 Den sten, bygmestrene vragede,
er blevet hovedhjørnesten.
v23 Det er Herrens eget værk,
det er underfuldt for vore øjne.
v24 Denne dag har Herren skabt,
lad os juble og glæde os på den.
♫ Halleluja
v25 Herre, frels dog!
Herre, lad det lykkes!
v26 Velsignet være han, som kommer, i Herrens
navn!
Vi velsigner jer fra Herrens tempel.
v27 Herren er Gud, han skal give os lys.
Lad festprocessionen danne kæde
helt op til alterets horn!
♫ Halleluja
v28 Du er min Gud, jeg takker dig,
min Gud, jeg priser dig.
v29 Tak Herren, for han er god,
hans trofasthed varer til evig tid.
♫ Halleluja
Sang nr. 45: I min Gud.Nytestamentlig læsning: Fil 2.6-11.
Sang nr. 34: O Herre Kristus, vi tilbeder dit kors.
Ord til fordybelse: Es. 53,5.

STILHED
Gudstjenestedeltagerne indbydes til at knæle ved
korset og evt. tænde et lys og sætte det ved eller på
korset.
Forbønner med Kyrie-svar
Nr. 69-77: Kyrie eleison.
♫♫ Kyrie
Jesus Kristus, Guds Søn.
Du er Gud af Gud.
Du blev menneske, vor bror,
for at lære os Livets Vej.
Kristus, forbarm dig over os.
♫ Kyrie
Jesus Kristus, vor bror.
Din vej blev korsets vej.
Du døde for vor frelse.
Dér ser vi Livets Vej.
Kristus, forbarm dig over os.
♫ Kyrie
Jesus Kristus, vor Frelser.
Du banede vej for os gennem døden,
da du opstod påskemorgen.
Dér ser vi Livets Vej.
Kristus, forbarm dig over os.
♫ Kyrie
Jesus Kristus, opstandne Herre.
Lad din Ånd i vore hjerter
forme os stadig mere til lighed med dig.
så vi vandrer ad Livets Vej.
Kristus, forbarm dig over os.
♫ Kyrie
Jesus Kristus, Guds kærlighed.
Lær os ydmyghed.
Lær os at bære byrder for andre.
Giv os at bære dit lys i verden.
Lær os Livets Vej.
♫ Kyrie
Sang nr. 4: Dig tilbeder vi, Kristus.
(Fortsættes)
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Nadver (kan udelades)
Kald til lovprisning:
”Opløft jeres hjerter til Herren, lad os prise hans
hellige navn!”
Sang nr. 99: Helligt er Gud Herrens navn.
Bøn.:
Lovet være du, hellige Gud, vor Fader,
fordi du friede os ud af mørkets magt
og førte os over i din elskede Søns rige.
Herre Jesus Kristus,
vi forkynder din død
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed.
Gud Helligånd,
Kom over os og over dette måltid.
I Jesu navn!
Menigheden svarer: Amen.
Indstiftelsesordene: 1. Kor. 11,23-26.
Fadervor
Uddeling af brød og vin:
”Kom, smag og se, at Herren er god!”
Nadvergæsterne går frem, modtager brødet og
dypper det i bægeret.
Under uddelingen: Sang nr. 81: Syng lovsang, hele
jorden.
Den nye pagts løfte:
Rom. 8,1-2+32: Så er der da nu ingen fordømmelse
for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov
har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og
dødens lov.
Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham
hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os
alt?
Eller:
Jer. 31,33-34: Men sådan min pagt, siger Herren:
Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i
deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal
være mit folk. Ingen skal længere belære sin
landsmand og sin broder og sige: »Kend Herren!«
For alle kender mig, fra den mindste til den største,
siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke
længere på deres synd.
Fredsønske: ”Guds fred!”

Sang nr. 100: O Gud, min sjæl du bevarer.
Afsluttende bøn:
Velsign os, Jesus som er Kristus,
du hvis kærlighed er større end vore hjerter.
(Bøn af Broder Roger, Taizé)

Den aronitiske Velsignelse
Sang nr. 60: I dig, opstandne Kristus.
Stille musik

