
Taizéviering
zaterdag 3 juni 2017 

19.30 uur in de Oude Kerk te Borne



lied U bent de bron van leven, waarbij de Paaskaars wordt aangestoken

lied Veni lumen, waarbij de kaarsen aangestoken worden  

vertaling O, kom Schepper Geest. O, kom hartenlicht.



kyrie Na 'zo roepen wij tot U': 

vertaling Heer, heb medelijden!

lied  Bless the Lord

vertaling Zegen de Heer, mijn ziel en zegen Gods heilige Naam. 
Zegen de Heer, mijn ziel, die mij het leven binnenleidt.

lezing uit Psalm 51:12-14
uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Schep, o God, een zuiver hart in mij,

vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,

verban mij niet uit uw nabijheid,

neem uw heilige geest niet van mij weg.

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,

de kracht van een sterke geest.



Alleluja  

lied Dominus Spiritus est

vertaling De Heer is Geest. De Geest geeft leven!

lezing  Handelingen 2:1-13

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen 
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 
ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze 
raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere 
leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 
Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de 
omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier 



gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij 
allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat 
heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen 
wel dronken zijn.’

lied  Laudate Dominum

vertaling Loof de Heer. Loof de Heer, alle volken. Halleluja!

stilte 

lied Veni Sancte Spiritus

vertaling  Kom Heilige Geest



gebeden, na iedere intentie: O Lord, hear my prayer 

afgesloten met Our Father



lied Jubelt und freut euch

vertaling Jubel en verheug je over de Heer. Hij heeft ons grote dingen gedaan.
Halleluja!

Taizétekst van de dag 

Jubel, mijn volk en verheug je, want ik kom in jullie midden wonen, 
spreekt de Heer.

Uit Zacharia 2



lied Seigneur, tu gardes mon âme

vertaling: Heer, U bewaart mijn ziel. 
O, God, U kent mijn hart. 

Leid me over het spoor van de Eeuwigheid. 

Het gebed is nu ten einde. Wie dat wil, mag nu de kerk verlaten. Er volgt 
nog een aantal liederen voor hen die nog even een moment willen blijven.
Er is mogelijkheid om na te praten onder het genot van een kop 
koffie/thee in de Potkamp, het zalencentrum naast de kerk. 

De eerstvolgende vieringen in 2017 zijn op: 

7 oktober in Losser
16 december in Borne
 



lied The kingdom of God

lied  I am sure I shall see



lied Tui amoris ignem

vertaling Kom Heilige Geest, ontsteek in ons het Licht van uw Liefde.


