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

 
Musik 15 min. før gudstjenesten. 

Salme BS nr.19.  DDS nr. 31 :  
Til himlene rækker din miskundhed, 

Gud. 

Gammeltestamentlig læsning med Halleluja. 
Tekst: Sl. 103,1-19.   Nr. 5-12: Halleluja. 
 

♫♫ Halleluja 
Min sjæl, pris Herren, 
alt i mig skal prise hans hellige navn. 
Min sjæl, pris Herren, 
glem ikke hans velgerninger! 

♫ Halleluja 
Han tilgiver al din skyld, 
helbreder alle dine sygdomme. 
Han udfrier dit liv fra graven, 
han kroner dig med godhed og barmhjertighed. 
Han mætter dit liv med gode gaver, 
du bliver ung igen som en ørn. 

♫ Halleluja 
Herren øver retfærdighed 
og ret mod alle undertrykte. 
Han kundgjorde Moses sine veje 
og israelitterne sine gerninger. 

♫ Halleluja 
Herren er barmhjertig og nådig, 
sen til vrede og rig på troskab. 
Han anklager ikke for evigt 
og vredes ikke for altid; 
han gengælder os ikke vore synder 
og lønner os ikke efter vor skyld. 

♫ Halleluja 
Så høj som himlen er over jorden, 
så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; 
så langt som øst ligger fra vest, 
så langt har han fjernet vore synder fra os. 
Som en far er barmhjertig mod sine børn, 
er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. 

♫ Halleluja 
For han ved, at vi er skabt, 
husker på, at vi er støv. 
Menneskets liv er som græsset, 
det blomstrer som markens blomster; 
når vinden blæser over det, er det der ikke mere, 
dér, hvor det stod, ser man det ikke mere. 
Men Herrens troskab varer fra evighed 
til evighed mod dem, der frygter ham, 
og hans retfærdighed mod børnenes børn, 
mod dem, der holder hans pagt 
og husker hans bud og følger dem. 

♫ Halleluja 

Herren har grundfæstet sin trone i himlen, 
han hersker som konge over alle. 

♫ Halleluja 
 
Sang nr. 24 : Gud er barmhjertig. 

Læsning fra Det nye Testamente: Matt. 20,1-16 

Sang nr. 121 : Vent kun på Gud. 

Ord til fordybelse: Klag. 3,22-23 

STILHED 

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

♫ ♫ Kyrie 
Gud, vor Skaber, vor Far. 
Din omsorg for din skabning 
er uendeligt meget større 
end nogen jordisk fars omsorg for sine børn. 
Tilgiv os, når vi i selviskhed og synd 
gør ondt mod vore medskabninger - 
skaber lidelse, nød og død  
blandt vore medmennesker, 
driver rovdrift på dine gaver i naturen 
og tankeløst ødelægger luft, vand og jord. 
Lær os at leve og vandre  
som dine børn på jorden. 

♫ Kyrie 
Jesus Kristus, vor Frelser, vor Bror. 
Du gav afkald på alt 
for at give kærlighed og barmhjertighed frit løb 
på din vej blandt mennesker, 
indtil du gav dit liv på korset  
for vor og hvert menneskes skyld. 
Giv os dit sindelag, 
så vi møder rig og fattig, 
sund og syg, 
ven og fjende 
med din barmhjertighed. 
Lær os at leve og vandre  
som dine brødre og søstre på jorden. 

♫ Kyrie 
Gud Helligånd, Skaberånd, 
Livets, Kærlighedens, Sandhedens Ånd. 
Du er livet i alt levende, 
du er kærligheden i hvert hjerte, der elsker, 
du er kraften i hvert ord og hver handling,  
der er af sandhed. 
Skab nyt i os, 
skab nyt i Kristi Kirke, 
skab nyt i vor verden, 
så sandhed og kærlighed og liv finder vej, 
hvor løgn og had og død lagde livet øde. 
Lær os at leve og vandre  
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i Guds barmhjertighed på jorden. 

♫ Kyrie 
Gud, Fader, Søn og Helligånd. 
Så høj som himlen er over jorden, 
så stor er din nåde mod os; 
så langt som øst ligger fra vest, 
så langt har du fjernet vore synder fra os. 
Som en far er barmhjertig mod sine børn, 
er du barmhjertig mod os. 
Skønt vi blot er som støv, der hvirvles bort, 
som græs, der visner, 
giv os den nåde at leve og vandre 
i dit rige på denne jord. 

♫ Kyrie 
 
Sang nr. 3 : Sæt din lid til Gud. 

Evt. nadver 

Sang nr. 88: Læg al din uro. 

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

Velsignelse 

Sang nr. 86: Guds underfulde barmhjertighed. 

Musik … … 


