
Taizé-gudstjeneste – Tema: Fred med Gud 
(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 :  Es. 57,15-19 
Nr. 5-12: Halleluja. 
 

♫♫ Halleluja 
Dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt,  
og hvis navn er Hellig: 
 Jeg bor i det høje og hellige 
 og hos den, der er knust,  
hvis ånd er nedbøjet,  
for at oplive den nedbøjede ånd  
og oplive det knuste hjerte.  

♫ Halleluja 
Jeg anklager ikke for evigt  
og vredes ikke for altid;  
for så ville deres ånd svigte for mine øjne,  
den livsånd, jeg selv har skabt.  

♫ Halleluja 
Jeg blev vred over deres syndige griskhed, 
 jeg slog dem og skjulte mig i vrede;  
i frafald fulgte de den vej, de ville.  
Men jeg så deres færd,  
og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile,  
jeg giver dem trøst til gengæld.  

♫ Halleluja 
Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt:  
Fred, fred for den, der er langt borte,  
og for den, der er nær, siger Herren,  
og jeg helbreder dem. 

♫ Halleluja 
 
Sang nr. 42: kom med din fred 

Læsning fra Det nye Testamente:  Luk. 15,11-32. 

Sang nr.106: Gud rige består 

Ord til fordybelse : Joh. 6,37b. 

STILHED 

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

♫♫ Kyrie 
Gud, vor Fader, 
alle menneskers Fader. 
Om vi er kommet aldrig så langt bort fra dig, 
så ved vi, og tror vi, 
at du længes efter os, 
langt mere, end vi længes efter dig. 
For du er fuldkommen kærlighed. 

♫ Kyrie 
Jesus Kristus, Guds Søn. 
Du blev vor bror, 
og fulgte med os 
ud i lidelsen, døden,  
tomheden, gudsforladtheden. 
Du banede en vej for os 

ud i lyset, 
ud i livet - 
hjem! 
For du er fuldkommen kærlighed. 

♫ Kyrie 
Helligånd. 
Du er Guds nærvær i vort liv. 
Du lader os vide, at vi er Guds børn. 
Du lader os hvile i Guds favn - 
og samtidig tænder du en længsel i os 
efter at komme nærmere. 
For du er fuldkommen kærlighed. 

♫ Kyrie 
Gud Fader, Søn og Helligånd. 
Hvert menneskes Fader, 
hvert menneskes broder, 
hvert menneskes livgiver. 
Som du favner os, 
favn enhver der lider, 
enhver der er bange, 
enhver der søger, 
enhver der længes. 
Og tænd længselen i det hjerte, 
der fanget i tomheden, 
hvor kærligheden er ude af syne. 
For du er fuldkommen kærlighed. 

♫ Kyrie 
Al kærligheds Gud, 
lad din kirke på jorden være 
dine spejdende, længselsfulde øjne, 
dine fremrakte, åbne hænder, 
dine fødder, der løber den i møde, 
som dit hjerte længes efter. 
For du er fuldkommen kærlighed. 

♫ Kyrie 
 
Sang nr. 87: Mit hjerte finder fred 

Evt. nadver. 

Sang nr. 110: Ubi caritas/Hvor end kærlighed på jorden 
er. 

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

Velsignelse 

Sang nr, 92: Nu lader du din tjener gå med fred 

Musik … … 


