
Taizéviering 
Alexanderkerk Rinsumageast 
Zondag 15 Januari 2023  

9.30 uur. 

Thema: 
"Op adem komen" 



Welkom en aansteken paaskaars.  
Opening: tekst in beurtspraak 

V=Voorganger 
A=Allen 

V: Eeuwige onze God, die wij nooit hebben gezien 
A: zie ons hier staan. 
V: Wij die van U hebben gehoord 
A: Hoort U ons aan. 
V: Uw Naam is dat U mensen helpt, 
A: Wees onze hulp 
V: En dat U alles hebt gemaakt, 
A: Maak alles nieuw 
V: En dat U ons bij name kent, 
A: Leer ons U kennen. 
V: Die Bron van Leven wordt genoemd  
A: Doe ons weer leven. 
V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn 
A: Wees hier aanwezig. 

Lied: Laudate omnes genres 
2 x Latijn  2x Nederlands  



Gebed  
Lied: In de Heer vind ik heel 
mijn sterkte.   
We zingen het 4x 

Gebed  
Lied: Heer raak 
mij aan met uw adem 



Lezing: Psalm 96 
Uitleg/Meditatie 
Stilte  
Lied: Als alles duister is, we steken ondertussen de kaarsjes aan.  

Staande: Lied 343 uit het Liedboek.  Een Geloofsbelijdenis. 



Voorbeden: 5 x de acclamatie " Wek uw kracht en kom ons bevrijden" 

Gebed: Onze Vader 
Slotlied: lied 753 staande 
 

343:2

Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

343:3

Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.

343:4

Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.



 

Zegen in beurtspraak:  

V. Vanwaar we zijn, tot waar U ons nodig hebt. 
Allen: Jezus ga ons voor 

V. Van de veiligheid van het bekende, tot het avontuur van wat U zult openbaren.  
Allen: Jezua ga ons voor. 

V. Om het bestel van deze wereld te veranderen, tot het lijkt op Uw koninkrijk. 
Allen: Jezus ga ons voor. 

V. Omdat het goede binnen handbereik is, voor allen die God liefhebben. 
Allen: Jezus ga ons voor. 

Na de dienst is er een collecte, koffie en thee. 


