
Taizéviering 8 mei 2022 
 
Mededelingen 
Stilte (1 minuut) 
 
Zingen: 
Wij gaan de nacht door het duister (alleen in het NL) 

 
Mijn ziel verstilt (2x NL 2 x Frans) 

 
 
In Manus Tuas 



 
Schriftlezing 
Johannes 10:22-30 
In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was  winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang 
van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het 
onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft 
het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen 
hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.  Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit 
verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven,niemand 
kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’ 
 
Zingen 
Wait for the Lord (met solo’s) 

 
 
 
 
 
 



Bonum est confidere 

 
 
Nothing can ever (met solo’s) 

 
 
Psalm 29 afgewisseld met Alleluja 7 
Erken de HEER, o goden, 
erken de HEER, zijn macht en majesteit, 
erken de HEER, de majesteit van zijn naam, 
buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.  
   
alleluja 7 

 
 
De stem van de HEER boven de wateren, 
de God vol majesteit doet de donder rollen, 
de HEER boven de wijde wateren, 
de stem van de HEER vol kracht, 



de stem van de HEER vol glorie. 
De stem van de HEER splijt ceders, 
de HEER splijt de ceders van de Libanon. 
 
Alleluja 7 
 
Opspringen doet hij de Libanon als een kalf 
en de Sirjon als het jong van een wilde stier. 
De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen, 
de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven, 
beven doet de HEER de woestijn van Kades. 
 
Alleluja  7  
 
De stem van de HEER doet de hinden kalven 
en de geiten hun jongen werpen. 
Majesteit! roept heel zijn paleis. 
De HEER heeft zijn troon boven de vloed, 
ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig. 
De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, 
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede 
 
Stilte (5 minuten) 
 
Zingen 
Iedere nacht verlang ik naar U 

 
 
Start gebed met kaarsenmoment met zang 
 
 
 
 
 
 



 
Retourne mon ame 

 
 
Dona la pace 
 

 
Vervolg gebed met vooraf en tussendoor: 
O Lord  hear my prayer. 



(Tijdens het uitspreken van het gebed zal de melodie van het lied worden geneuried.) 

 
 
Afsluiten met gesproken Onze Vader. 
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 
Zingen 
Nada te turbe 

 
Zegen 
 
Zingen 
Bless the Lord my soul (met solo’s) 



 
 


