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

 
Musik 15 min. før gudstjenesten. 

Salme BS nr. 75. DDS nr. 392:  
Himlene, Herre, fortælle din ære. 

Gammeltestamentlig læsning med Halleluja-svar  
Tekst : Es. 55,6-11.               Nr. 5-12: Halleluja. 
 

♫♫   Halleluja   
v6  Søg Herren, når han er at finde, 
kald på ham, når han er nær. 

♫     Halleluja  
v7  Den ugudelige skal forlade sin vej, 
det onde menneske sine planer 
og vende om til Herren, som vil vise ham 
barmhjertighed, 
tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. 

♫     Halleluja   
v8  For jeres planer er ikke mine planer, 
og jeres veje er ikke mine veje, 
siger Herren; 
 v9  for så højt som himlen er over jorden, 
er mine veje højt over jeres veje 
og mine planer over jeres planer. 

♫     Halleluja         
 v10  For som regnen og sneen 
falder fra himlen 
og ikke vender tilbage dertil, 
men væder jorden, 
befrugter den og får den til at spire 
og giver udsæd til den, der vil så, 
og brød til den, der vil spise, 
 v11  sådan er mit ord, som udgår af min mund; 
det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, 
men det gør min vilje 
og udfører mit ærinde. 

♫     Halleluja   
 
Sang nr. 29 : Dit ord er lys for min fod. 

Læsning fra Det nye Testamente: 1. Kor. 1,18-25 

Sang nr. 34:  O. Herre Kristus, vi tilbeder dit kors. 

Ord til fordybelse:  1. Kor. 1,24b-25. 

STILHED 

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

♫♫ Kyrie eleison 
Gud, vor Skaber. 
I din visdom skabte du alt 
blot ved et ord 
ud af din grænseløse kærlighed. 
Vi er dine skabninger, 
men vi vendte os bort fra dig, 
valgte mørket frem for lyset. 
Nu søger vi dit ansigt. 
Vi beder, vær os nådig. 

♫ Kyrie eleison 
Gud, vor Far. 
Du gav os i fællesskab  
at forvalte livet på denne jord. 
Vi lod hånt om din visdom for  
i begær og med magt 
og med selvisk klogskab 
at fremme hver vore egne mål. 
Din jord lægger vi øde. 
Vor næste gør vi fortræd 
og lader ham vi i stikken i lidelsen. 
Vi beder, vær os nådig. 

♫ Kyrie eleison 
Jesus Kristus, Guds Søn. 
Ud af den samme kærlighed, som skabte alt, 
gav du afkald på at være Gud lig. 
Du blev vor bror og tog del i vort liv  
og vor smerte. 
Vi regnede dig for en tåbe og en taber, 
da vi tog dig af dage på korset. 
Og dog var det Guds visdom, 
at du dér skulle sone al synd, 
så livet kan nyskabes i kærlighed, 
ligesom du opstod fra de døde. 
Vi beder, vær os nådig. 

♫ Kyrie eleison 
Gud Helligånd. 
For Jesu skyld, nyskab vore hjerter, 
så vi ænser visdommen i korsets dårskab, 
ser styrken i korsets svaghed 
og vover at lade os gribe af korsets kærlighed, 
livets begyndelse, livets mening og fylde. 
Vi beder, vær os nådig. 

♫ Kyrie eleison 
Gud Fader, Søn og Helligånd. 
Så højt som himlen er over jorden, 
er dine veje højt over vore veje 
og dine planer over vore planer. 
Led os ad dine veje, 
lad os finde vor plads i dine planer, 
så din evige kærlighed når ud 
i den mørkeste krog på den jord, 
du elsker. 
Vi beder, vær os nådig. 

♫ Kyrie eleison 
 

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

Evt. nadver  

Sang nr. 87: Mit hjerte finder fred.  

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

Velsignelse 

Sang nr. 60: I dig, opstandne Kristus. 

Musik … … 
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