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De psalm: verzen uit Psalm 146 afgewisseld met gezongen Alleluia 
 
Loof de Heer, mijn ziel. 
De Heer wil ik loven, zolang ik leef, 
mijn God bezingen zolang ik besta. 

 
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, 
wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God, 
die hemel en aarde heeft gemaakt, 
de zee en alles wat daar leeft. 
 
Alleluia… 
 
Hij is trouw tot in eeuwigheid, 
doet recht aan de verdrukten, 
geeft brood aan de hongerigen. 
De Heer bevrijdt de gevangenen. 
 
Alleluia… 
 
De Heer opent de ogen van blinden, 
de Heer richt de gebogenen op, 
de Heer heeft de rechtvaardigen lief. 
 
Alleluia… 
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De Heer beschermt de vreemdelingen, 
wezen en weduwen steunt hij. 
De Heer is koning tot in eeuwigheid, 
je God, Sion, van geslacht op geslacht. 
 
Alleluia… 
 
Uit de Bijbel: Efeziërs 3:14-19 
Paulus schreef: Ik buig mijn knieën voor de Vader, die de vader is van 
elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn 
rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn 
Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u 
geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle 
heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven 
gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 
 
Lied 60 Jezus, U bent het licht in ons leven 
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Wij zetten ons gebed voort met een langer moment van stilte 
 
 

Stilte 
 
 
Voorbeden  
Na elke bede bidden we samen: ‘Laat ons leven uit uw liefde’ 
 
God onze Vader, u brengt ons samen in de gemeenschap van uw Kerk:  
laat ons leven uit uw liefde. 
 
God onze Vader, uw roep en uw gaven zijn onherroepelijk:  
laat ons leven uit uw liefde. 
 
Zoon van de levende God, uw trouw maakt het ons mogelijk altijd 
trouw te blijven:  
laat ons leven uit uw liefde. 
 
Zoon van de levende God, u kent onze beproevingen en onze 
armoede: 
 laat ons leven uit uw liefde. 
 
Heilige Geest, u zaait in ons leven een verlangen naar vrede en 
gerechtigheid:  
laat ons leven uit uw liefde. 
 
Heilige Geest, uw weg voert ons naar allen die lijden in onze 
samenleving:  
laat hen leven uit uw liefde. 
 
Heilige Geest, u hebt in ons hart gaven gelegd om gemeenschap op te 
bouwen: 
 laat ons leven uit uw liefde. 
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Onze Vader 
 
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. 
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Lied nr. 24 God is vol liefde 

 

 
Zegenbede: Jezus, onze vrede, verschaf ons de hoogste vreugde: 
eenheid van denken, eenheid in liefde en eensgezindheid. 
 
Lied nr. 107 The kingdom of God 
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De volgende Taizéviering is in de Rehobothkerk   
zondag 24 april om 19 uur 
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