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

Musik 15 min. før gudstjenesten.
Salme BS nr. 330. DDS nr. 371:
Du fylder mig med glæde.
Gammeltestamentlig læsning med Halleluja-svar.
Tekst : Sl. 16,1-2+5-11. . Nr. 5-12: Halleluja.
♪ ♪ Halleluja
Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig.
Jeg siger til Herren: »Du er min herre,
ingen anden end du er min lykke.«
♪ Halleluja
Herre, du min tilmålte del og mit bæger,
du sikrer min lod.
Målesnorene tildelte mig herlige steder,
jeg kan fryde mig over min ejendom.
♪ Halleluja
Jeg vil prise Herren, som råder mig,
ja, om natten får jeg vejledning i mit indre.
Jeg har altid Herren for øje,
han er ved min højre side, og jeg vakler ikke.
♪ Halleluja
Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler,
ja, mit legeme skal bo i tryghed.
For du vil ikke prisgive mig til dødsriget,
din fromme vil du ikke lade se graven.
♪ Halleluja
Du lærer mig livets vej,
du mætter mig med glæde for dit ansigt,
du har altid herlige ting i din højre hånd.
♪ Halleluja

Vi ser nøden i vor verden og kommer til kort.
Når vi svigter vor næste, er det dig, vi svigter,
men du bliver ved at elske.
Lad din kærlighed slå rod og vokse i vore hjerter,
lad dit tjenersind bære kærligheden frem i vore
hænder.
Vi beder til dig, for du kender alt. Du ved, at vi har
dig kær.
♪ Kyrie
Jesus,
din kærlighed er større end vore hjerter.
Du ser nøden i vor verden og viger ikke tilbage for
den.
Du svigter aldrig den, der beder om hjælp.
Kom nær med fred, hvor ufred og vold hærger.
Kom nær med glæde, hvor sorgen holder
mennesker fanget.
Kom nær med liv, hvor døden synes at have
magten.
Vi beder til dig, for du kender alt. Du ved, at vi har
dig kær.
♪ Kyrie
Jesus,
din kærlighed er større end vore hjerter.
Tak, at vi med alt det, vort liv rummer,
kan være trygge i din nærhed
og bede til dig, for du kender alt. Du ved, at vi har
dig kær
♪ Kyrie
Sang nr. 109: Tænd din kærligheds flamme.

Sang nr. 17: Tag hånd om mig, Gud.

Evt. nadver.

Læsning fra Det nye Testamente: Joh. 21,15-19

Sang nr. 107 : Gud, du os elsker

Sang nr. 110 : Ubi caritas/Hvor end kærlighed.
Ord til fordybelse: 1. Joh. 4,10

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

STILHED

Velsignelse

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

Sang nr. 60 : I dig, opstandne Kristus.

♪ ♪ Kyrie
Jesus,
din kærlighed er større end vore hjerter.
Du gav dit liv i døden for verdens frelse.
Du stod op af døden med nyt liv til verden.
Du møder hvert menneske med tilgivelse
og nye, åbne muligheder.
Mød du os sådan i dag.
Vi beder til dig, for du kender alt. Du ved, at vi har
dig kær.
♪ Kyrie
Jesus,
din kærlighed er større end vore hjerter.
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