Liturgie voor het avondgebed op woensdag 8 mei 2019
Lied 9
Boekje 15
Lied 75








Lied 37
Lezing

Jésus le Christ
The lord is my light (de kaars wordt aangestoken)
Alleluia 18 (met enkele verzen uit psalm 33)
Wij verwachten vol verlangen de heer,
hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Schenk ons uw trouw, heer,
op u is al onze hoop gevestigd.
Jesus remember me

Johannes 16: 12-15
De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle
waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie
bekendmaken wat komen gaat.

Lied 55

Da pacem cordium

Stilte
Lied 84

Kyrie 10 (tijdens de voorbeden)

Lied 144

Notre Père

Afsluitend gebed uit Taizé:
Heilige Geest, u bezielt wat breekbaar is. U ontsteekt een vlam van levende
barmhartigheid en liefde die diep in ons onder de sintels smeult. En zelfs de vrees en
duisternis van ons hart kunnen door u een dageraad van nieuw leven worden.
Lied 17
Lied 152
Lied 53
Boekje 12

El Senyor
Iedere nacht verlang ik
Donna la pace
O lord hear my prayer

Het volgende gebed is op woensdag 11 juni 2019. Voor meer informatie ga dan naar www.taizegroningen.nl of
stuur een e-mail naar info@taizegroningen.nl.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd. Deze collecte is nodig om het gebed mogelijk te maken. Je kunt ook een bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL15 INGB 0007 5406 27 t.n.v. Jongerengebed, Groningen.
The next prayer will be held on Wednesday June 19th 2019. For more information go to: www.taizegroningen.nl or
send an e-mail to info@taizegroningen.nl.
At the exit of the prayer we collect. This collection is necessary in order to make this prayer possible. You can also
make a contribution to our account: IBAN) NL15 INGB 0007 5406 27 t.n.v. Jongerengebed, Groningen.

Nog even napraten? Na het gebed is er koffie en thee

