
LITURGIE TAIZÉVIERING 30 januari 2022         
    We bereiden ons in stilte voor op de viering. 
 

 We zingen en herhalen samen het Taize-lied ‘Aber du weisst” 

 

 Psalmlezing uit psalm 25 vs 1-10, omkaderd door het zingen 
van ‘ Alleluia’ 

 
Naar U Heer gaat mijn verlangen uit, Mijn God, op U vertrouw ik, 
maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen.Zij die 
op U hopen worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die U 
achteloos verraden.’  
‘Alleluia’  
‘Maak mij Heer met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden gaan. 
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,want U bent de 
God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. 

 ‘Alleluia’ 
‘Denk aan uw barmhartigheid Heer, aan uw liefde door de jaren 
heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met 
liefde aan mij en laat uw goedheid spreken. 



~ 2 ~ 

‘Alleluia’ 
Goed en rechtvaardig is de Heer: Hij wijst zondaars de weg, wie 
nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, Hij leert hun zijn paden te 
gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer voor wie de wetten 
van zijn verbond onderhouden. 
‘Alleluia’ 
 

 We zingen en herhalen samen het Taizé-lied “Bleibet hier” 

(Blijf bij mij, waak en blijf bidden). 

 Lied van het licht “Jezus U bent het licht”. 
Tijdens het zingen van dit lied zal de olielamp worden 
aangestoken. Deze symboliek herinnert ons eraan dat, ook al 
verdicht de nacht zich in het persoonlijke leven of in het leven van 
de mensheid, de liefde van Christus een vuur is dat nooit uitdooft. 
Ontsteek een kaarsje vanuit jouw gevoel van vrede, het licht van 
jouw kaarsje stuur je in gedachten naar …….  
 

 

 Bijbellezing: Lucas 21: vs 25 -36 
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 We zingen en herhalen samen het Taizélied “O Lord, hear my 
prayer”. 

 
 
 

 Kernzin uit de Bijbellezing om de stilte mee in te gaan:  
Jezus zegt: “Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te 
ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de 
Mensenzoon te kunnen verschijnen”. 
 

 Stilte.   De stilte wordt afgesloten met een ‘Kyrië’ uit Taizé en  

aansluitend een aantal voorbeden  (telkens besloten met een 
gezamenlijk gezongen ‘Kyrië’) 

  
 

 Voorbeden: 
Liefdevolle God, U laat nooit los wat uw hand begon 
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel. 
U opent de weg naar vrede tussen mensen en de schepping. 
U geeft ons hoop; U laat nooit los wat uw hand begon. 

Kyrië 
Eeuwige God, U laat nooit los wat uw hand begon. 
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd. 
Geef ons ogen, die zien wat juist is. 
Ogen die herkennen wat veranderbaar is. 
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Ogen die vergezichten zien en dromen van een wereld, 
Waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt. 

Kyrië, 
Geef ons hart voor alles wat leeft, 
Vul ons met bewogenheid en liefde. 
Heer voed onze onrust over onrecht en vervuiling. 
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede. 
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen, 
En U groot mag maken. 

Kyrië 

  Gezamenlijk gezongen “Onze Vader in de hemel”  
(NLB 1006). 
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 Wij zingen het lied ‘Eens als de bazuinen klinken’ (NLB 769). 

 
2.  Scheurt het voorhang van de 
wolken, wordt uw aangezicht onthult, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 

3. Roep de doden tot getuigen 
dat Gij van oudsher regeert, 
roept hen die men dwong te zwijgen, 
die de wereld heeft geweerd, 
richt omhoog wat wist te buigen 
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.  

5. Mensen, kom uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 

6. Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist’ren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 

 Slotgebed  

Eeuwige God , U weet dat onze menselijke woorden maar weinig 
onze hoop met U kunnen uitdrukken. Maar U schenkt ons de gave 
om geborgen in U te leven. Dan breekt een dageraad van 
vertrouwen aan. Amen. 
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 Korte stilte, gevolgd door meditatieve liederen. 
 

 “Mon ame se repose” 
 

 
 
 

 “Bleib mit deiner Gnade” (Blijf met uw genade bij ons). 
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 “The Kingdom of God”. 

 

 “Gezegend is de Heer” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volgende Taizéviering is zondag 27 maart 2022 om 18.30 uur 

                      Ook dan weer van harte welkom! 
 


