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Taizéviering op 23 januari 2021
in de Slangenburgse kerk
Thema: Blijf in mijn liefde

Stilte

De Paaskaars wordt aangestoken

Lied: Jezus, U bent het licht in ons leven

Lied: Atme in uns, Heiliger Geist / Adem in ons, heilige Geest

Lezing: Psalm 103, met na iedere strofe een gezongen Alleluia



2

Lied: Aber du weisst den Weg für mich

Inleiding + lezing:  Johannes 15: 1-9

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen

vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat

hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf

geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik

ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel

vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt wegge-

gooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur

gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen

wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden

wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie liefgehad, zoals

de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.

Lied: Gib mich ganz zu eigen dir

Vertaling:

Neem alles van mij weg wat mij afhoudt van U.

Geef mij alles wat mij naar u toe leidt.

Mijn Heer en mijn God, neem mij weg van mijzelf,

en geef mij geheel als uw eigen aan U.
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Stilte (ca. 5 min.)

Gebeden met kyrie (na ‘zo bidden wij’: Kyrie), afgesloten met het Onze Vader

Lied: Mon âme se repose

Vertaling: Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel, Hij is mijn rots, mijn heil. Enkel

bij God verstilt mijn ziel in vrede; ik vind rust in Hem.
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Lied: Tu palabra, Señor

Vertaling: 

Uw woord, Heer, sterft niet, het sterft niet omdat het het leven zelf is,

en dat leven, Heer, leeft niet alleen, het schenkt ook leven.

Zegenbede

Lied: In de Heer vind ik heel mijn sterkte

De volgende Taizéviering is op zaterdag 27 februari in de Catharinakerk
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