
  
 
 
Welkom 
 
Lied: nr 2 Ad te Jesu Christe (canon) 

 
 

Lied: nr 101 Singt dem Herrn / Zing de Heer een nieuw gezang 
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De psalm: verzen van Psalm 96 afgewisseld met gezongen Alleluia 
 
Zing voor de HEER een nieuw lied, 
zing voor de HEER, heel de aarde. 
Zing voor de HEER, prijs zijn naam, 
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. 

 
 
Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, 
aan alle naties zijn wonderdaden. 
De HEER heeft de hemel gemaakt. 
Glans en glorie gaan voor hem uit, 
macht en luister vullen zijn heiligdom. 

Alleluia… 

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, 
de zee bruisen en alles wat daar leeft. 
Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, 
laten alle bomen jubelen 
voor de HEER, want hij is in aantocht. 
 
Alleluia… 
 
Uit de Bijbel Deuteronomium 30:11-14 

 
De Heer zegt: “De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te 
zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, 
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dus u hoeft niet te zeggen: ‘Wie stijgt voor ons op naar de hemel om 
ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen 
handelen?’ Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft 
niet te zeggen: ‘Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen 
en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?’ Nee, 
die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen 
maken; u kunt ze volbrengen.” 
 
 
Lied: nr 60 Jesus le Christ / Jezus, U bent het licht 

 
 
 

Wij zetten ons gebed voort met een langer moment van stilte 

 

Stilte 

Voorbeden 
 
Na elke bede zingen we 
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Voor vrede op aarde en vrijheid voor alle mensen,  

Heer, wij bidden u: 

 

Voor de christenen: dat zij de zichtbare eenheid blijven zoeken zonder 

zich te laten ontmoedigen,  

wij bidden u: 

 

Voor rechtschapenheid in de politiek,  

voor gerechtigheid in de samenleving,  

wij bidden u: 

 

Voor mensen die met moeite hun dagelijks brood verdienen,  

Voor mensen die geen werk of bestaansmiddelen hebben,  

Heer, wij bidden u: 

 

Voor wie werken in de zorg, 

Voor wie zorgen ontvangen 

wij bidden u: 

 

Voor mensen die geen familie of onderdak hebben,  

Voor wie hen bijstaan 

wij bidden u: 
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Voor mensen die lijden onder hun eenzaamheid, hun verlatenheid,  

Voor wie hen aandacht schenken 

Bidden wij u: 

 

Voor mensen die onderdrukt en belasterd worden,  

Voor wie strijden tegen onderdrukking 

Heer, wij bidden u: 

 

Leid ons door uw Geest om de wil van uw liefde te vervullen, vernieuw 

ons hart. 

Heer, wij bidden u…  

 

Laten we samen bidden: 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Lied: nr 24 God is vol liefde 
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Zegenbede 

Zegen ons, Christus Jezus. 

U komt altijd tot ons, waar wij ons ook bevinden. 

Amen 

 

Lied: nr 54 Iedere nacht verlang ik 
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De volgende Taizéviering is in de Rehobothkerk op de derde zondag 

van december (20 december) 

Aanvang 19 uur 
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