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  2 februari 2020 
Taizéviering – Goede Herderkerk 
Liturg: ds. Annelies Jans 
Ouderling: Jan van Hell 
Diaken: Manita Staps 
Blokfluit: Marieke van der Woerd 
Piano: Gery Versteegt 
Orgel: Martin van Heerde 
Cantorij o.l.v. Irma Koch  
 

VOORWOORD 
 
Een Taizé-viering is een meditatieve viering, met weinig gesproken woord, maar met veel stilte en veel 
zingen. De liederen uit Taizé zijn gezongen gebeden, waarbij, naast de mooie muziek en teksten, de 
kracht zit in de herhaling (een soort mantra).  
Irma zal met een gebaar aangeven wanneer we een lied voor de laatste keer zingen. 
De essentie van een Taizéviering: rust en ruimte om bij jezelf te komen, naar binnen te kijken, te zien 
wat daar leeft aan gevoelens, te danken voor wat je geschonken is, te bidden voor wat je verlangt.  
Laten we proberen vanbinnen stil te worden.  
We luisteren voorafgaande aan de dienst in stilte naar muziek uit Taizé. 
 

 
DE DIENST BEGINT 
 
We blijven zitten 
 
We luisteren naar de klokken van Taizé 
 
Zingen: ‘Singt dem Herrn ein neues Lied’

 
 
Psalmlezing: Psalm 37: 3-6 
3Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. 4Zoek je geluk bij de HEER, 
Hij zal geven wat je hart verlangt. 5Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit 
voor je doen: 6het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. 
  

Zingen: ‘Confitemini Domino’ 

 
Vertaling: Breng dank aan de Heer, want Hij is goed.  
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Gebed om ontferming (naar Dietrich Bonhoeffer) – na iedere bede zingen we ‘Kyrie eleison’:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v. […] In mij is het donker,…………………………………………. a: maar bij U is er licht. 
v: Ik ben eenzaam,…………………………………………………. a: maar U laat mij niet in de steek. 
v: Ik ben angstig,……………………………………………………. a: maar U steunt mij. 
v: Heer, ontferm U over ons: [kyrië] 
 
v: In mij is onrust,…………………………………………………… a: maar bij U is er vrede. 
v: Ik ben verbitterd,…………………………………………………. a: maar U bent geduldig. 
v: Ik kan uw wegen niet begrijpen,……………………………….. a: maar U kent de weg die ik gaan moet. 
v: Heer, ontferm U over ons: [kyrië] 
 
v: Jezus Christus, U blijft bij mij, als niemand mij nog helpt…… a: U vergeet me niet en zoekt me. 
v: U wilt dat ik U zie en me omkeer naar U……………………… a: Help mij, heilige Geest.  
v: Schenk ons de hoop,……………………………………………. a: die me bevrijdt van mijn angst. 
v: Schenk ons de liefde tot God en de mensen,………………… a: die alle haat en verbittering doodt. 
v: Leer mij Jezus zien en zijn wil doen……………………………  a: Heer, ontferm U over ons: [kyrië] 
 
Het licht van de Paaskaars wordt rondgedeeld.  
We zingen ondertussen een aantal liederen: ‘Als alles duister is’, ‘Jésus le Christ’, en ‘Gloria’.  
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Tijdens het volgende lied, ‘Bless the Lord’, brengen we zingend onze kaarsen naar voren.  
De kinderen gaan vervolgens in het licht van de Paaskaars naar hun eigen ruimte. 

 
 
 
 
 

Schriftlezing: de cantorij zingt de zaligsprekingen – Mattheus 5: 1-11 
1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich 
heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

 
Vertaling: 3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
4Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  
7Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 
 
Zingen: ‘Alleluia’ en ‘The Kingdom of God’
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Vertaling: Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest.  
Kom, Heer, open in ons de poorten van uw koninkrijk.  
 
We horen eigentijdse zaligsprekingen van de Amerikaanse theologe Nadia B. Weber: ‘Blessed are…’ 
 
Zingen: ‘Nade te turbe’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stilte – 7 minuten 
 
Meditatieve tekst (Jules Deelder): 
De één is de ander, de ander de één.  
Ontsteekt uw geweten, kijkt om u heen, 
het lot dat wij delen, laat niemand alleen.  
 
Zingen: ‘Behüte mich, Gott’
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We gedenken Hein Spijkerboer, en we zingen: 

  
Vertaling: Daar waar zorgzaamheid is en liefde, daar is God. 
 
Voorbeden – na iedere bede zingen we ‘O Lord hear my pray’r’ (eerste keer cantorij, daarna allen) 
 

 
Vertaling: Heer, luister naar mijn gebed. Wanneer ik roep, antwoord mij. Kom, en luister naar mij. 
 
Zingen ‘Onze Vader’:  
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De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Inzameling van de gaven 
 
1. Diaconie: Kerk in Actie (werelddiaconaat) 
Boeren in het noorden van Oeganda hebben het zwaar door de gevolgen van de wereldwijde 
klimaatverandering. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun 
strijd tegen het water. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van 
gewassen. Door energiezuinige oventjes, de aanplant van nieuwe bomen en het aanleggen van 
visvijvers, wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. 
2. Goede Herderkerk 
3. Uitgangscollecte: Wijkkas. 
In de kindernevendienst is gecollecteerd voor Moldavië.  
 
De bloemen uit deze dienst gaan naar mevr. Verstraten, 
en naar dhr. en mevr. Nijkamp. 
 
Slotlied (staande): ‘Laudate omnes gentes’ 
 

 
 
Zegen 
 
v: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, 

zegene ons de grote Naam: 
a: met vrede gegroet en gezegend met licht, 
v: voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen, 
a: voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven, 
v: voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen, 
a: voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven. 
v: Het licht van Gods ogen gaat over je op! 

De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
a: Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Allen zingen: ‘Amen, amen, amen’.  
 
MUZIEK 
 
 

 
In de kerkzaal blijven de kaarsen branden. Wie wil, kan in alle rust nog even in de kerkzaal blijven zitten.  
 
Straks, om 12:00u, is er in de Lammerenhut een informatiebijeenkomst met lunch, voor jongeren tussen 
de 16 en 29 jaar (en hun ouders), die geïnteresseerd zijn in de aanstaande Taizéreis: van 19 t/m 26 juli 
2020. 


