
LITURGIE TAIZÉVIERING 26 februari 2023
We bereiden ons in stilte voor op de viering.

 We zingen en herhalen samen het Taize-lied “Veni Sancte
Spiritus” (Kom Heilige Geest).

 Psalmlezing uit psalm 51 3-4 en 12-14, omkaderd door het
zingen van ‘Misericordias Domini’ (Van uw barmhartigheid en
trouw zal ik altijd zingen Heer).

Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.
‘Misericordia’

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid.
‘Misericordia’

Neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.
‘Misericordia’
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 We zingen en herhalen samen het Taizé-lied “Behüte mich, Gott”
(Behoed mij, o God).

 Lied van het licht “Heel het duister”
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: Matteus 4 vs 1 – 11
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 We zingen en herhalen samen het Taizélied “In de Heer”

 Kernzin uit de Bijbellezing om de stilte mee in te gaan:
Jezus zei tot de beproever: “Er staat geschreven: De mens leeft
niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond
van God”.

 Stilte. De stilte wordt afgesloten met een ‘Kyrië’ uit Taizé en
aansluitend een aantal voorbeden (telkens besloten met een
gezamenlijk gezongen ‘Kyrië’).

 Voorbeden:

Wij bidden U God; veel woorden hebben wij niet, maar U hebt aan een
half woord genoeg. Wij horen U niet lastig te vallen met een stortvloed
aan redenen en redeneringen.
Kyrië
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Wij hoeven uw aandacht niet te vragen omdat U een en al oog en oor
bent. Wij hoeven U niets aan te bieden, U niet om te kopen, omdat U
alles al hebt en alles al bent. U kent ons; zoals wij zijn hebt U ons
bedacht en gemaakt.
Kyrië

Uw wereld God, is de onze niet. In uw wereld stuurt U engelen om een
boodschap, laat U hen in de gloria van vrede zingen. Uw wereld raakt
de onze niet, die is te mooi om waar te zijn, tenzij dan in die Ene, van
zo hoog en zo ver, zo door een engel aangereikt, geboren uit uw grote
liefde, getogen in de schriften, diep ingeleefd in onze ziel
Kyrië.

Wij danken U dat uw wereld onze redding mag zijn.

 Gezamenlijk gebeden “Onze Vader”.

 Wij zingen het lied “Jezus, diep in de woestijn” (NLB 539).

2. Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
-ook al was de honger groot-
voor zijn tegenspreker

3. Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander

4. Jezus zei: “Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien hem heel je leven.

5. Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.
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 Slotgebed.
Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen om met U te spreken
en bij U mijn vreugde of troost te vinden.
Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig; ik hoef me enkel stil te
houden, in mezelf te kijken en me niet te verwijderen van zo’n hoge
gast.
Ik hoef mijn stem niet te verheffen om met U te praten; al fluister ik heel
zacht, U hoort mij. Ik draag U in mijn hart.
Amen.
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 Korte stilte, gevolgd door meditatieve liederen.

 “Nada te turbe” (Niets zal je deren)

 “I am sure I shall see”
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 “Bonum est confidere”

 ”Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir”.

 “God, U bent liefde”
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De volgende Taizéviering is zondag 23 april 2023 om 18.30 uur
Ook dan weer van harte welkom!

 “Bless the Lord my soul”


