
MEDITATIEVE VIERING 

op de avond van de S4lle Zaterdag, 
bij de overgang naar de morgen van Jezus’ opstanding 

naar de wijze van Taizé 

Pelgrimskerk - Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 
16 april 2022 

De medita)eve gebedsvieringen van de oecumenische klooster-
gemeenschap in het Franse Taizé kenmerken zich door herhaalde zang, 
s)ltes, het citeren van psalmverzen en lezingen uit de Bijbel.  

Een kruis, iconen en kaarsen op de liturgische tafel maken zichtbaar hoe 
God in liefde heeC omgezien naar zijn wereld.  

Waar mogelijk kunt u de liederen meerstemmig of in canon meezingen. 



S4lte 

Welkom 

Lied:  Jezus U, bent het licht in ons leven       (Taizé lied 60) 

Lied:  Kom Schepper Geest. Kom licht van onze harten    (Taizé lied 117) 
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Taizé-viering 
15 februari 2020 in Wehl

Thema: LICHT IN DE WERELD
Muziek

Stilte

De Paaskaars wordt aangestoken

Lied: Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn duister tot
mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde, o Heer

Lied: Veni lumen: Kom, Schepper Geest. Kom, licht van onze harten.
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De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en op de standaard gezet 
en begroet met een gezongen Alleluia (Alleluia 18): 

Lezing uit Psalm 116 

De HEER heb ik lief, hij hoort 
mijn stem, mijn smeken, 
hij luistert naar mij, 
ik roep hem aan, mijn leven lang. 

Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
Toen riep ik de naam van de HEER. 

 gezongen ‘Alleluia’ (zie hierboven) 

De HEER is genadig en rechtvaardig, 
onze God is een God van on\erming, 
de HEER beschermt de eenvoudigen, 
machteloos was ik en hij hee] mij bevrijd. 

Kom weer tot rust, mijn ziel, 
de HEER is je te hulp gekomen. 
Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, 
mijn voeten voor struikelen behoed. 

Ik mag wandelen in het land van de levenden 
onder het oog van de HEER. 
  
 gezongen ‘Alleluia’ (zie hierboven) 
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Lezing: Psalm 97, met na iedere strofe een gezongen Alleluia

Lied: Licht van de wereld

Lezing: Matteüs 5: 13-16
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het
dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt wegge-
gooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een
korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft
voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie
goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Lied: Blijf met uw genade bij ons

Stilte



Lied:  Licht van de wereld          (Taizé lied 30) 

Lezing uit Job 19:25-27 

Ik weet: mijn redder lee], en hij zal ten sloae hier op aarde ingrijpen. 
Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God 
aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen 
zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen. 

   
Lied:  In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest       (Taizé lied 56) 
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Evangelie volgens Lucas 23:33-46 

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd Jezus 
gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de 
ander links. Jezus zei: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze 
doen.” De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te 
dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en 
zeiden: “Anderen hee] hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de 
messias van God is, zijn uitverkorene!” Ook de soldaten dreven de spot 
met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, 
terwijl ze zeiden: “Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!” 
Boven hem was een opschri] aangebracht: “Dit is de koning van de 
Joden”. Een van de gekruisigde misdadigers zei spoaend tegen hem: “Jij 
bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!” Maar de ander 
wees hem terecht met de woorden: “Heb jij dan zelfs geen ontzag voor 
God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en 
worden beloond naar onze daden. Maar die man hee] niets onweigs 
gedaan.” En hij zei: “Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk 
komt.” Jezus antwoordde: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in 
het paradijs zijn.” Rond het middaguur werd het donker in het hele land 
doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen 
scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep 
met luide stem: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Toen hij dat 
gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 

Lied: Heel het duister is vol van luister     (Taizé lied 74) 

Lied: Benedictus qui venit in nomine Domini: Gezegend hij die komt in de naam
van de Heer

Zegenbede

Lied: Heel het duister is vol van luister

Muziek

Na de viering kun je een kaarsje aansteken voor jezelf of voor iemand anders,
op de tafel, waar ook een icoon van Taizé staat.

Welkom om nog even te blijven en thee of koffie te drinken.
De volgende Taizéviering is op zaterdag 14 maart in de Wingerd (19.30 uur).



S4lte (ongeveer 5 minuten) 
(Een wat langere s)lte kan onwennig voelen. In de s)lte hoeC 
er niets. Het is een uitnodiging u open te stellen voor wat in u 
opkomt - misschien door wat gezongen, gelezen of te zien is.) 

Voorbeden 
 na ‘zo bidden wij samen’:            (Kyrie 1)  

Onze Vader (oecumenisch): 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 

Zegenbede: 
 God van alle mensen,  
 Maak ons tot mensen die Christus’ liefde, trouw en   
 barmhar4gheid zichtbaar en voelbaar maken in deze wereld.  
 Zegen ons en behoed ons, 
 doe uw aangezicht over ons lichten 
 en geef ons vrede. Amen.  
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Gebeden met kyrie (na ‘zo bidden wij’)

afgesloten met het Onze Vader:
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Lied: Mijn lamp ontsteekt U, o Heer



Lied: Blijf met uw genade bij ons        (Taizé lied 19) 

Lied: Christus is verrezen, alleluia!        (Taizé lied 32) 
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liturg: Nelly Versteeg 

Na de viering is er gelegenheid tot napraten met o.a. warme wijn en 
(gesuikerde) matze in De Ontmoe)ng 

De liederen komen uit de bundel Taizé liederen- en gebedenboek; 2015 

Morgenochtend vieren we het hoogfeest van Jezus’ wederopstanding in 
een feestelijke dienst met vrolijke zang en schone muziek.  
Voorganger: ds. H.U. de Vries Aanvang 10.30 uur. Welkom! 


