
Avondgebed Taizé 6 november 2022, 19.00 uur 
in Protestantse Gemeente ‘De Hoofdhof’ te Berkum 
 

Thema ‘Eenvoud’ 
 

Voorbereiding: Meditatiegroep 
Voorzang: Amicanto   
Begeleiding: Marjet Zijlstra, gitaar 

  

In de kerk is het stil 

Zingen:  ‘Iedere nacht verlang ik naar U’    

 

Bless the Lord  

Bless the Lord, my soul  

and bless God's holy name. 

Bless the Lord, my soul,  

who leads me into life. 
 

Vertaling: 

Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil'ge Naam. 

Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft. 
 

Aansteken kaars  

Lied 833, ‘Neem mij aan zoals ik ben’ 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Lezen: Psalm 116:1-9 (NBV21) 

Korte stilte 

Amicanto zingt: ‘I am sure I shall see’  

I am sure I shall see the goodness of the Lord 

in the land of the living. 

Yes, I shall see the goodness of our God, 

hold firm, trust in the Lord. 

Vertaling  

Ik ben er zeker van dat ik de goedertierenheid  

van de Heer zal zien in het land der levenden.  

Ja, ik zal de goedertierenheid zien van de Heer,  

houdt stand, vertrouw op de Heer. 

Welkom in deze 

Taizéviering 

We hopen dat je in deze 

viering rust en stilte mag 

ervaren. De Taizé-

liederen, die wij nazingen 

na Amicanto en daarna 

meezingen, zijn 

eenvoudig en worden 

vaak herhaald. Ze hebben 

een meditatief karakter. 

Je merkt vanzelf wanneer 

een lied eindigt en een 

volgend lied begint.  

We volgen de volgorde op 

dit liedblad. 

In het midden van de 

viering is een stilte.  

Een stilte om de Bijbel-

tekst die je hebt gehoord 

te overdenken. Een stilte 

om de liederen door je 

heen te laten klinken, een 

stilte om dichtbij jezelf te 

zijn, een stilte om bij God 

te zijn. 

Omdat stilte zo belangrijk 

is, willen we je vragen om 

in de kerk niet te praten. 

Wil je na de viering nog 

napraten of heb je 

vragen? Spreek dan een 

van ons na de viering 

even aan. 

Wil jij ook meehelpen aan 

de Taizévieringen? Laat 

het ons weten, mail naar 

Els Pierik 

pierikroos@hotmail.com 

Bij de uitgang is een 

collecte voor de onkosten 

van deze viering. 
 

De meditatiegroep,  

ds. Marijn Rohaan 

 

mailto:pierikroos@hotmail.com


‘Laudate omnes gentes’ 

 

Vertaling: Lof zij de Here, looft Hem, prijst Hem, Halleluja. 
 

Lezen: Filippenzen 1:27-2:2 (NBV21)  
 

Stilte 

 

Zingen: In de Heer vind ik heel mij sterkte (El senyor) 

 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang.  
Hij die mijn bevrijding bewerkt, op U vertrouw ik  

en ken geen angst. Op U vertrouw ik en ken geen angst. 
 

Christe Lux mundi 

  

 

Vertaling: 

Christus, licht van de wereld, wie U volgt heeft licht van leven. 
 

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader - Gebed 
Zingen: Nada te turbe   
 
 

 

 
 

           Na-da  te tur-be,  na-da  t´es-pan-te; 
 
 

         kjen a Djos  tjè- nè,     na-da  le  fal-ta 

 
 

 
 

    

        Na-da   te   tur-be,     na-da  t´es-pan-te, 

 
 
 
            

          so -  lo   Djos          bas   -  ta. 
 

Vertaling: Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen: 

Wie God heeft ontbreekt niets. God alleen is genoeg. 
                

Blijf met uw genade bij ons 
Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God.  

O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 
 

Zegenbede 

Voel je vrij om nog even te blijven zitten 

‘ALL YOU NEED IS LESS’ 

Taizé is een klein 

plaatsje in Frankrijk.  

In dat plaatsje in het 

zuiden van Bourgondië 

stichtte broeder Roger 

een internationale 

oecumenische 

gemeenschap.  

De gemeenschap bestaat 

nu uit een honderdtal 

broeders uit meer dan 

vijfentwintig landen.  

Ze zijn van protestantse 

en katholieke afkomst.  

Ze hebben zich voor het 

leven verbonden om in 

grote eenvoud te leven, 

en materiele en 

geestelijke goederen te 

delen. 

Heel bijzonder aan de 

gemeenschap in Taizé is 

de gastvrijheid. Elk jaar 

komen duizenden 

jongeren en jong-

volwassenen naar Taizé 

om een week met de 

broeders mee te leven.  

Ze zijn op zoek naar 

zichzelf, naar geloof, 

naar hun weg in het 

leven. Gelovig of niet, 

iedereen is welkom.  

Centraal in het 

dagelijkse leven staan 

de drie 

gemeenschappelijke 

gebedsvieringen.  

 

 

 

 


