
Taizéviering
zaterdag 4 februari 2017 

19.00 uur in de Oude Kerk te Borne



lied C'est toi ma lampe, waarbij de Paaskaars wordt aangestoken

vertaling: U bent het Heer, mijn Licht. Mijn God verhelder mijn duisternis. 
Heer, mijn God, verhelder mijn duisternis!

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  Toi, tu nous aimes

vertaling U, die ons liefhebt, Bron van Leven

lezing uit Psalm 36: 6-13
uit de Nieuwe Bijbelvertaling

6  HEER, hoog als de hemel is uw liefde,

tot in de wolken reikt uw trouw,

7 uw gerechtigheid is als de machtige bergen,

uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:

u, HEER, bent de redder van mens en dier.

Alleluja  

8 Hoe kostbaar is uw liefde, God!

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,

9 zij laven zich aan de overvloed van uw huis,

u lest hun dorst met een stroom van vreugden,

10 want bij u is de bron van het leven,

door úw licht zien wij licht.



Alleluja  

11 Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde,

aan de oprechten van hart uw gerechtigheid.

12 Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen,

de hand van goddelozen mij niet verjagen.

13 Daar liggen zij die verderf zaaiden – gevallen, 

neergestoten, zonder kracht om op te staan.

Alleluja  

lied Laudate Dominum

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



lezing  Lucas 2: 22-32

22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van 
Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om 
hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van 
de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 
24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: 
een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een 
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël 
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was 
hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat 
hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de 
Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar 
binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 
28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

lied  Nunc dimittis 

vertaling Nu zend U heen uw dienaar, Heer, volgens uw Woord, in vrede.



stilte 

lied  Let all sho are thirsty come 

vertaling  Laat iedereen die dorst heeft komen. Laat iedereen die verlangt naar Levenswater het
onbevangen ontvangen. Amen! Kom, Heer Jezus! Amen, kom Heer Jezus!

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



afgesloten met Our Father

lied De noche

vertaling De nacht gaan wij in, de nacht in om te zoeken naar de Bron. 
Onze dorst alleen leidt ons voort. 



Taizétekst van de dag 

Johannes de Doper zei over Jezus: Hij moet groter worden en ik kleiner

Uit Johannes 3: 22-30

lied The Kingdom of God

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 zijn op: 
25 maart 2017 (Protestantse kerk Losser) 
20 mei 2017 (Oude Kerk Borne). 



lied Meine Hoffnung 

lied  Christe Salvator

vertaling Christus, Redder, Zoon van de Vader, geef ons vrede!



lied Frieden, Frieden


