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

 
Musik 15 min. før gudstjenesten. 

Salme BS nr. 42.  DDS nr. 522: Nåden er din 
dagligdag. 

Gammeltestamentlig læsning med Halleluja-svar. 
Tekst: Sl. 32.    Nr. 5-12: Halleluja. 
 

♫♫ Halleluja 
Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, 
og hvis synder er blevet skjult; 
lykkeligt det menneske, 
som Herren ikke tilregner skyld, 
og i hvis sind der ikke er svig. 

♫ Halleluja 
Da jeg tav, sygnede min krop hen, 
mens jeg stønnede dagen lang. 
For dag og nat 
lå din hånd tungt på mig, 
min livskraft svandt ind 
i sommerens hede. 
Min synd bekendte jeg for dig, 
og jeg skjulte ikke min skyld. 
Jeg sagde: Jeg vil bekende 
mine overtrædelser for Herren, 
og du tilgav 
min syndeskyld. 

♫ Halleluja 
Derfor beder 
alle fromme til dig, 
når du er at finde. 
Bruser de vældige vande frem, 
skal de ikke nå dem. 
Hos dig søger jeg skjul, 
du beskytter mig mod trængsel; 
du lader jubel over min redning lyde omkring mig. 

♫ Halleluja 
Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå,  
jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig. 

♫ Halleluja 
Vær ikke som heste og muldyr uden forstand, 
deres kræfter tøjles med tømme og bidsel, 
når de ikke vil komme hen til dig. 
Mange plager rammer den ugudelige, 
men den, der stoler på Herren, omgiver han med 
godhed. 
Glæd jer over Herren, fryd jer, I retfærdige, 
alle I oprigtige skal juble! 

♫ Halleluja 
 
Sang nr.  26 : Jeg vil lovsynge Gud. 

Læsning fra Det nye Testamente: Matt. 18,21-35. 

Sang : nr. 95 : Skænk os din nåde. 

Ord til fordybelse : Joh. 14,27. 

STILHED 

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

♫ Kyrie 
Gud, vor Far. 
Din nåde og barmhjertighed  
er så stor som din hellighed og almagt. 
Din tilgivelse rækker lige så langt 
som din retfærdighed.. 
Vær nådig mod os. 

♫ Kyrie 
Kristus, vor Herre og vor bror. 
Du kom ikke for at dømme verden, 
men for at verden skulle frelses ved dig. 
For vor skyld led du døden på korset. 
Til nyt liv for os stod du op fra de døde. 
Vær nådig mod os. 

♫ Kyrie 
Helligånd, som bringer Kristus nær til os 
og gør os til Guds børn. 
Indgyd du i os Kristi sindelag, 
så tilgivelse ligger os nærmere end fordømmelse, 
og forsoning nærmere end gengæld og hævn. 
Vær nådig mod os. 

♫ Kyrie 
Treenige Gud, 
du som er grænseløs kærlighed. 
Du har satset alt  
for at forsone vor syndige verden med dig selv. 
Se hadet, der florerer 
mellem mennesker i det nære 
og mellem folkeslag og racer. 
Lad din kirke - lad os 
bære aktivt vidnesbyrd 
om tilgivelsens og forsoningens nyskabende 
mulighed. 
Vær nådig mod os.  

♫ Kyrie 
 
Sang  nr. 18 :   Jeg takker dig, min Gud 

Evt. Nadver. 

Sang nr. 48 : Min fred, min fred  

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

Velsignelse 

Sang : nr. 59 :I dine hænder, fader 

Musik … … 

  


