
Taizéviering
zaterdag 10 september 2022

19.00 uur in de Oude Kerk van Borne



lied Jezus U bent het Licht in ons leven, waarbij de Paaskaars wordt 
aangestoken

lied De Noche waarbij de kaarsen aangestoken worden  

vertaling: 
Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levende water, 

enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons licht zijn. 



kyrie Na 'zo roepen wij tot U': 

vertaling Heer, heb medelijden!

lied  Laudate omnes gentes

vertaling: Loof alle volken, loof de Heer.

Lezing Psalm 117
uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Loof de EEUWIGE, volken op aarde,
prijs Hem, naties overal:
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de EEUWIGE.
Halleluja!



lied  Laudate omnes gentes

vertaling: Loof alle volken, loof de Heer.

lezing  I Johannes 4: 7-16

7Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde 
komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent 
God. 8Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9En hierin is 
Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld 
gezonden, opdat we door Hem zouden leven. 10Het wezenlijke van de 
liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor 
onze zonden. 11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft 
liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12Niemand heeft God ooit 
gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in 
ons tot volmaaktheid gekomen. 13Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, 
weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14En we hebben
zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden 
heeft als redder van de wereld. 15Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon 
van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16Wij hebben Gods liefde,
die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de 
liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.



lied  Gott ist nur Liebe

wij zingen de Duitse vertaling:

Gott ist nur Liebe. 
Wagt, für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe. 
Gebt euch ohne Furcht.  

stilte 

lied Nothing can ever come between



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

afgesloten met Our Father



lied  Mon âme se repose

vertaling: 
Mijn ziel legt zich in vrede te rusten in God alleen, van Hem komt mijn redding. 

Ja, alleen in God vindt mijn ziel rust, vindt rust in vrede.

Taizétekst van de dag 
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar 
dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te
brengen voor onze zonden. 

Uit I Johannes 4: 7-11

lied Da pacem cordium

vertaling: Geef vrede aan het hart.

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 frisje 
onder de toren van de kerk. 



Volgende vieringen:
26 november in Losser
25 februari in Borne
13 mei in Losser

lied Frieden

lied Dona la pace Signore


