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

 
Musik 15 min. før gudstjenesen 

Salme BS nr. 537. DDS nr. 613:  
Herre, du vandrer forsoningens vej 

GT læsning med Halleluja-svar 
Tekst : Sl. 139 (undt. v. 18-22) 
Nr. 5-12: Halleluja. 
 

♫♫ Halleluja 
Herre, du ransager mig og kender mig. 
Du ved, om jeg sidder eller står, 
på lang afstand er du klar over min tanke; 
du har rede på, om jeg går eller ligger, 
alle mine veje er du fortrolig med. 

♫ Halleluja 
Før ordet bliver til på min tunge, 
kender du det fuldt ud, Herre; 
bagfra og forfra indeslutter du mig, 
og du lægger din hånd på mig. 
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, 
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. 

♫ Halleluja 
Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? 
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? 
Stiger jeg op til himlen, er du dér, 
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. 
Låner jeg morgenrødens vinger 
og slår mig ned, hvor havet ender, 
så leder din hånd mig også dér, 
din højre hånd holder mig fast. 

♫ Halleluja 
Siger jeg: »Mørket skal dække mig, 
lyset blive til nat omkring mig«, 
så er mørket ikke mørke for dig, 
natten er lys som dagen, 
mørket er som lyset. 

♫ Halleluja 
Det var dig, der dannede mine nyrer, 
du flettede mig sammen i min mors liv. 
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, 
underfulde er dine gerninger, 
jeg ved det fuldt ud! 

♫ Halleluja 
Mine knogler var ikke skjult for dig, 
da jeg blev formet i det skjulte, 
blev vævet i jordens dyb. 
Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; 
alle dagene stod skrevet i din bog, 
de var formet, 
før en eneste af dem var kommet. 

♫ Halleluja 
Hvor er dine tanker dyrebare for mig, 
hvor stor er dog summen af dem, Gud! 

Tæller jeg dem, er de flere end sandet, 
bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. 

♫ Halleluja 
 
Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, 
prøv mig, og kend mine tanker, 
se efter, om jeg følger afgudsvej! 
Led mig ad evigheds vej! 

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

Læsning fra Det nye Testamente: Joh. 14,1-11 

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

Ord til fordybelse :  Joh. 14,6-7A 

STILHED 

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

 ♫♫ Kyrie 
Jesus Kristus. 
Vort liv er en stadig søgen - 
en vandring. 
Hver dag, hvert øjeblik er en skillevej, 
hvor vi må vælge - 
os selv eller kærligheden. 
Herre, vis os vej - 
vis os dig selv - 
du er vejen. 
 ♫ Kyrie 
Jesus Kristus. 
Vi tror vi kender sandheden - 
dog smager den af løgn i vor mund, 
når den bliver til dom over andre, 
og ord tømt for kærlighed. 
Skab i os hjerter af sandhed 
ved sin Hellige Ånd - 
du er sandheden. 
 ♫ Kyrie 
Jesus Kristus. 
Vi arbejder, stræber, kæmper 
for at skabe os et liv. 
Du har vist os, hvad livet er, 
da du gav dit liv af kærlighed til os 
og opstod fra de døde. 
Herre, giv os liv af evighedens kvalitet 
ved din Hellige Ånd - 
du er livet. 
 ♫ Kyrie 
(Fortsættes næste side) 
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Jesus Kristus, 
vejen, sandheden og livet - 
hør os, når vi hver især beder i stilhed. 
… … … 
 ♫ Kyrie 
Jesus Kristus. 
Vi beder for dem, der ingen vej ser - 
dem, der er fanget i mørke og løgn - 
dem, der kun ser død og ødelæggelse. 
I disse øjeblikke tænker vi  
på ofrene for naturkatastroferne 
i Myanmar og i Kina. 
Se i nåde til dem, der er ramt - 
og til dem, der skal hjælpe - 
og til de myndigheder,  
der skal træffe beslutninger. 
Hjælp også os til at finde din vej, 
til at være af sandhed, 
til at leve som Guds børn. 
Du er vejen, sandheden og livet. 
 ♫ Kyrie 

 
Sang nr. 116: Kom til os, Gud Helligånd. 

Evt. nadver 

Sang nr. 87: Mit hjerte finder fred og hvile hos Gud 

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

Velsignelse 

Sang nr. 60: I dig, opstandne Kristus. 

Musik … … 


