
Taizé-viering 14 november 2020 in de Slangenburgse kerk

Thema: DOE WAT JE DOET VOOR MIJ!

zangers: Els van den Nouland, Ria Klein Wolterink, Johannes Bouma en Hans van Loon

pianist: Maria Woerde

teksten: Janny Jansons en Helma van Loon

Lied bij het aansteken van de paaskaars:

Heel het duister is vol van luister door uw licht, 
de nacht is als de dag net zo helder.

Lied (canon):
Ad te Jesu Christe levavi animam meam. Salvator mundi, in te speravi.

vertaling: Tot u, Jezus Christus, verhef ik mijn ziel. Redder van de wereld, ik hoop op u.

Inleiding

Psalm 25: 1-14 met Alleluia
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, 

maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen.

Zij die op u hopen worden niet beschaamd, 

beschaamd worden zij die u achteloos verraden.

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. Alleluia...

Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.

Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij

en laat uw goedheid spreken, HEER. Alleluia...

Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg,

wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. 

Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 

voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam. Alleluia...

Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen.

Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten.

De HEER is een vriend van wie hem vrezen, 

hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Alleluia...

Lied: Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est.

Daar waar vriendschap is en liefde, 
daar waar vriendschap is, daar is God met ons.



Lezing: Matteüs 25: 31-40 
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen,

zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden

samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van

de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de

koning tegen de groep rechts van zich zeggen: ‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en

neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd

is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was

ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Dan zullen de

rechtvaardigen hem antwoorden: ‘Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten

gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien

en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in

de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?’ En de koning zal hun antwoorden: ‘Ik

verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn

broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

Lied:
Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir.
Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht.
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weisst den Weg für mich.

vertaling: God, laat mijn gedachten zich op u richten. 

Bij u is er licht, u vergeet mij niet. Bij u vind ik hulp, u bent geduldig. 

Ik begrijp uw wegen niet, maar u kent de weg voor mij.

Stilte (5 min.)

Lied:
Jesus, remember me when you come into your kingdom.

vertaling: Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt.

Gebeden met gezongen kyrie 

Lied (met aansteken van lichtjes):

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

Zegenbede

Lied:
De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente,
solo la sed nos a lumbra, solo 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.
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