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Welkom 
 

Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte 
broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische 
gemeenschap. Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden 
jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan 
wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. 
Taizé staat ook voor een speciale vorm van viering. Een liturgie met 
ruimte voor meditatie in stilte, gebeden en zang. In deze dienst hopen 
we u/jullie hiervan iets te laten beleven. 

Zing vooral mee met de liederen! 
 

 
 
 
Wil je voortaan een herinnering krijgen voor de Taizé-vieringen in 
Bennekom? Vertel het ons via onze Facebook-pagina 
www.facebook.com/TaizeBennekom/ of schrijf je in op de lijst achterin 
de kerk. 
  

https://www.facebook.com/TaizeBennekom/
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KLANKSCHAAL 

ALLELUJA 

 
Vertaling: Halleluia. U zij de glorie o Heer 

 

DREMPELGEBED  
God van licht en leven, 
open ons hart voor de vrijheid die Jezus ons voorleefde 
en die Hij graag met ons wil delen. 
Wek in ons het verlangen 
Hem bevrijd na te volgen 
en met velen te worden wat Hem voor ogen stond: 
een wereld van gedeelde levensvreugde, 
uw komend Rijk, 
uw hemel op aarde. Amen. 
 

AANSTEKEN VAN HET LICHT 
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JESU LE CHRIST 

 

 

 
 

BEHÜTE MICH GOTT 

. 

PSALM 16 

Afwisselend gebeden door de kerk links en rechts 

Links Behoed mij, God, ik schuil bij U. 

Rechts Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
mijn geluk, niemand gaat U te boven.’ 
Maar tot de goden in dit land,  

 de machten die ik zo liefhad, zeg ik: 

Links ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ 
Ik pleng voor hen geen bloed meer, 
niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 
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Rechts HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 
U houdt mijn lot in handen. 
Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, 
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 

Links Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
Steeds houd ik de HEER voor ogen, 
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. 

Rechts Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 
U levert mij niet over aan het dodenrijk 
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 

Links: U wijst mij de weg van het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.  

ABER DU WEISST DEN WEG 
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FIEZ-VOUS EN LUI 

 

 

LEZING: LUCAS 9, 51-62 UIT NBV21 
Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, 
ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor 
zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor 
te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat 
Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jakobus en 
Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u 
dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ Maar hij 
draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder 
naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen 
hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De 
vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de 
Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Tegen een ander 
zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan 
om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun 
doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te 
verkondigen.’ Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me 
toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ Jezus zei tegen 
hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet 
geschikt voor het koninkrijk van God.’ 
 

BONUM EST CONFIDERE 
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STILTE NU 

 

STILTE 

WIEROOK AANSTEKEN 

KYRIË 

 
VOORBEDE 

Wij worden opgeroepen het rijk van God voor te leven op de plaats 
waar wij anderen ontmoeten. Heer, wij bidden u… 

Om verdraagzaamheid tussen de religies en om eerbied voor hen die 
anders denken en anders geloven dan wij. Heer, wij bidden u…. 

Om wederzijds respect tussen geloofsgenoten en om eenheid van 
geest in alle verscheidenheid. Heer, wij bidden u… 

Om de gelovige moed om los te laten wat voorbij is en te gaan bouwen 
aan de toekomst. Heer, wij bidden u… 
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Om inzet en trouw aan onze geloofsgemeenschap en dat we 
welbewust Jezus’ leerlingen willen zijn. Heer, wij bidden u… 

Dat wij nu al mogen ervaren hoe het zal zijn als Gij uw Rijk op aarde 
hebt gevestigd. Heer, wij bidden u… 

Gelezen intenties. Heer, wij bidden u… 

BIDDEN WIJ SAMEN: ONZE VADER 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

EL SENYOR 
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LAUDATE DOMINUM 

 

 

 

 
 

COLLECTE 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid vluchtelingen NL57 INGB 0000 0009 34 
 

MEDEDELINGEN 
 

SLOTGEBED 
God van mensen, 
blijf ons aanspreken door Jezus’ woord en werk 
opdat wij van harte voortzetten 
wat Hij onder ons begonnen is, 
opdat wij van harte doen 
wat Hij ons voorleefde, 
opdat wij met velen 
de nieuwe wereld worden die Hem voor ogen stond. Amen. 
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SLOTLIED: WYSLAWIAJCIE PANA TAIZÉ 121 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wil je voortaan een herinnering krijgen voor de Taizé-vieringen in 
Bennekom? Vertel het ons via onze Facebook-pagina 
www.facebook.com/TaizeBennekom/ of schrijf je in op de lijst achterin 
de kerk. 
 

Praise our God     and   sav - iour,    O                 Praise our God   and  sav -  iour 

O                              for          God’s  love     en-     dures    for -    ever          al  - le 

      lu    -          ja,      al  -  le     lu      -        ja!     Praise our  

https://www.facebook.com/TaizeBennekom/

