
Taizéviering
zaterdag 16 december 2017 

19.00 uur in de Oude Kerk van Borne



lied Dans nos obscurités, waarbij de Paaskaars wordt aangestoken

lied Sanasi on lamppu, waarbij de kaarsen aangestoken worden  

vertaling Uw Woord is een lamp, een licht op mijn pad

kyrie Na 'zo roepen wij tot U': 

vertaling Heer, heb medelijden!



lied  Laudate dominum

lezing uit Psalm 85
uit de Nieuwe Bijbelvertaling

1Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2U bent uw land genadig geweest, HEER,

u keerde het lot van Jakob ten goede,

3nam de schuld van uw volk weg

en bedekte al zijn zonden. sela

4U bedwong uw woede

en wendde u af van uw brandende toorn.

Alleluja  

5God, onze helper, keer tot ons terug,

onderdruk uw afschuw van ons.

6Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren,

verbolgen zijn van geslacht op geslacht?

7Breng ons weer tot leven,



dan zullen wij ons in u verheugen.

8Toon ons uw trouw, HEER,

en geef ons uw hulp.

Alleluja  

9Ik wil horen wat God ons zegt.

De HEER spreekt woorden van vrede

tegen zijn volk, zijn getrouwen.

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

10Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:

zijn glorie komt wonen in ons land,

11trouw en waarheid omhelzen elkaar,

recht en vrede begroeten elkaar met een kus,

12uit de aarde bloeit de waarheid op,

het recht ziet uit de hemel toe.

Alleluja  



13De HEER geeft al het goede:

ons land zal vruchten geven.

14Het recht gaat voor God uit 

en baant voor hem de weg.

Alleluja  

lied Ad te Jesu Christe

lezing  1 Korintiërs 4: 1-5
1Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het 
beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. 2Van iemand die deze
taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. 3Maar hoe u of een 
menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over
mezelf oordeel telt evenmin. 4Ik ben me weliswaar van geen kwaad 
bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. 
Het is de Heer die over mij oordeelt. 5Houd dus op te oordelen en wacht 
de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen 
wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk 
beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.



lied  Jubelt und freut euch

stilte 

lied  Veni creator Spiritus

vertaling  Kom Schepper Geest

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



afgesloten met Our Father

lied  Let all who are thirsty come



Taizétekst van de dag 

Jesaja zei: Alle volken zullen zeggen: “Laten we optrekken naar de berg 
van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen.”

Uit Jesaja 2: 2-5

lied Behüte mich Gott

Het gebed is nu ten einde. Wie dat wil, mag nu de kerkzaal 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 



lied The Kingdom of God

lied  Nunc dimittis

vertaling: Nu laat u gaan uw dienstknecht, Heer, volgens uw woord, in vrede



lied Geef ons de vrede, o Here (Nederlandse tekst)


