
Taizé-viering 13 november 2021 

Thema: STERKTE EN MOED 

 

Muziek: Air uit suite nr. 3 van J.S. Bach   
 
Inleiding 

 

Lied: Als alles duister is 
(tijdens het zingen van dit lied worden de waxinelichtjes aangestoken)  
 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.  

 
Lied: De noche iremos, de noche 
 

De noche  iremos, de noche 
que para  en contrar la fuente. 
sólo la sed nos alumbra. 
sólo la sed nos alumbra. 
 
Vertaling: Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend water. 
Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons licht zijn.  

 
Lezing: Psalm 118: 1-14 met na iedere strofe een gezongen Alleluia 
 
Lied: In de Heer vind ik heel mijn sterkte 
 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U vertrouw ik en ’k ken geen angst, 
op U vertrouw ik en ’k ken geen angst. 

 
Lezing: Jozua 1: 5-9 
 

Lied: Mon âme se repose 
 

Mon âme se repose  en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose  en paix. 

 
 Vertaling: Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil.  
 Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem. 
 
Stilte 

 

Lied: 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. 

 



Gebeden met gezongen kyrie (na ‘zo bidden wij’) 
afgesloten met het Onze Vader 
 
Lied: Laat uw dienaar, Heer 
 

Laat uw dienaar, Heer, nu in vrede gaan naar uw woord. (2x) 
 
Zegenbede 

 

Lied: Innerlijk licht, o Jezus Messias 
 

Innerlijk licht, o Jezus Messias, schijn in de donkere hoeken van mijn ziel. 
Innerlijk licht, o Jezus Messias, geef dat ik open uw liefde ontvang. 

 
Muziek: Postludium van G.F. Händel 
 
 
 
 
 
 


