Liturgie voor het avondgebed op woensdag 8 december 2021
Lied
Lied

Bless the Lord
Dans nos obscurités (de kaars wordt aangestoken)

Lied

Alleluia 17 (met enkele verzen uit psalm 43)
• Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige
berg, naar de plaats waar U woont.
• Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde.
• Dan zal ik U loven bij de lier, God, mijn God.
• Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.
• Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt.

Lied

Benissez le Seigneur

Lezing
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in
Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef
heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog
maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent
begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn
woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar
de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn
gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren,
en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon
van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de
troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn
over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ De
engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een
schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield
men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets
onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de
engel haar weer alleen.
EN: The angel said to Mary: Do not be afraid, Mary, you have found favour with God. You will conceive in
your womb and give birth to a son, and you are to call him Jesus.
DE: Der Engel sagte zu Maria: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst
ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären; du sollst ihm den Namen Jesus geben.
FR: L’ange dit à Marie: Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu
concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus.

Lied

Confitemini Domino

Stilte (about 5-7 minutes)

Lied

Apostles Creed

Lied

Kyrie 21 (tijdens de voorbeden)

NL
• Hernieuw in ons, Heer, de vreugde om uw
roeping.
• Stort in ons uw Geest van liefde uit: dat
niemand onder ons zijn hart voor zijn naaste
sluit.
• Vernieuw de christenen in de eenheid: mogen
zij door hun hechte gemeenschap uw liefde
tonen.
• Steun allen die lijden naar lichaam en geest:
herstel hen in vrede en gezondheid.
• Ontvang allen die sterven in het leven van
eeuwigheid: moge het licht zonder schaduw in
hun ogen glanzen.

Lied

EN
• Renew in us, Lord, the joy of your call.
•

Send upon us your Spirit of love: may we never
shut our hearts to our neighbor.

•

Renew the unity between Christians: may they
manifest your love by their communion.

•

Support those who suffer in their hearts or in
their flesh: restore them to peace and health.
Welcome those who have died into the life of
eternity: may their eyes see the light that never
sets.

•

Our Father

Afsluitend gebed uit Taizé
NL: Jezus ons vreugde, alleen al het verlangen naar uw aanwezigheid is het begin van geloof. En als wij
wachten kan een verborgen gebeurtenis bronnen laten opwellen in ons leven: goedheid, belangeloosheid en
ook de innerlijke harmonie die de heilige Geest in ons bewerkt.
EN: Jesus our joy, the simple desire for your presence is already the beginning of faith. And, in our life, the
hidden event of a longing causes wellsprings to gush forth: kindness, generosity, and also that inner harmony
which comes from the Holy Spirit in us.

Lied
Lied
Lied
Lied

Laudate Dominum
Mon âme se repose
Il signore ti ristora
Wait for the Lord

Als de coronamaatregelen het toelaten is het volgende gebed is op woensdag 12 januari 2022 in de kapel van het
Pelstergasthuis. Voor meer informatie ga naar: www.taizegroningen.nl of stuur een e-mail naar
info@taizegroningen.nl.
Om het gebed mogelijk te maken vragen wij een kleine bijdrage. Je kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL15 INGB 0007 5406 27 t.n.v. Jongerengebed, Groningen.
If the corona measures allow it, the next prayer is on Wednesday January 12th 2022 in the chapel of the
Pelstergasthuis. For more information go to: www.taizegroningen.nl or send an e-mail to info@taizegroningen.nl.
In order to make this prayer possible we ask for a small donation. You can make a contribution to our account: IBAN
NL15 INGB 0007 5406 27 to: Jongerengebed, Groningen.

