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

 
Musik 15 min. før gudstjenesten. 

Sang nr. 23: Lovpris Gud, min sjæl. 

Gammeltestamentlig læsning med Halleluja-svar 
Tekst :  Sl. 8,2-10        Nr. 5-12: Halleluja. 
 

♫♫ Halleluja 
Herre, vor Herre! 
Hvor herligt er dit navn 
over hele jorden, 
du som har bredt din pragt ud på himlen! 

♫ Halleluja 
Af børns og spædes mund 
har du grundlagt et værn mod dine modstandere 
for at standse fjender og hævngerrige. 

♫ Halleluja 
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, 
månen og stjernerne, som du satte der, 
hvad er da et menneske, at du husker på det, 
et menneskebarn, at du tager dig af det? 

♫ Halleluja 
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, 
med herlighed og ære har du kronet det. 

♫ Halleluja 
Du har gjort det til hersker over dine hænders 
værk, 
alt har du lagt under dets fødder, 
får og okser i mængde, 
selv de vilde dyr, 
himlens fugle og havets fisk, 
dem som færdes ad havenes stier. 

♫ Halleluja 
Herre, vor Herre! 
Hvor herligt er dit navn 
over hele jorden! 

♫ Halleluja 
 

Sang nr. 63: Jesus, Guds Søn 

Læsning fra Det nye Testamente:  Matt. 22,15-22 

Salme BS nr. 362 :   
Du Gud over himmel og evighed. 

Ord til fordybelse:  Ef. 4,22a+24 

STILHED 

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

♫♫ Kyrie 
Hellige Gud, vor Skaber, vor Far, 
du, som har skabt Himmel og jord 
med alt det, der lever og rører sig. 
Hvad er vi - hvem er vi, 
at du skulle bryde dig om os 
og lægge øre til vor bøn? 

Men vi hvisker og råber til dig: 
Herre, forbarm dig! 

♫ Kyrie 
Skaberværket lod du stråle af din herlighed, 
og os skabte du i dit billede. 
Men se os nu,  se vor verden, 
se nøden, hadet, volden, mørket. 
Vi hvisker og råber til dig: 
Fader, forbarm dig! 

♫ Kyrie 
Jesus Kristus, vor broder. 
Du er Guds herligheds glans  
og hans væsens udtrykte billede. 
Du, som selv er Gud,  
gav dig selv til os. 
Du gav dig selv for os på korset, 
for i opstandelsens lys 
at fremkalde Guds billede i os. 
Vi hvisker og råber til dig: 
Kristus, forbarm dig! 

♫ Kyrie 
Gud Helligånd. 
Du, som i skabelsens dage svævede over vandene 
så Guds herlighed fyldte mørket og tomheden, 
du, som med Guds ord maler hans billede på vore 
hjerter. 
Lad Kristi lighed træde frem i vort liv, 
i alle kristnes liv, i din Kirkes liv, 
så Kristi kærlighed leves ud i vor verden, 
og forvandler menneskers mørke og tomhed til Guds 
herlighed, 
Vi hvisker og råber til dig: 
Herre, forbarm dig! 

♫ Kyrie 
  
Sang nr. 45: I min Gud 

Evt. nadver  

Sang nr. 33:  Sæt din lid til Gud 

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

Velsignelse 

Sang nr. 24: Gud er barmhjertig. 

Musik … … 


