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In stilte luisteren we naar het pianospel en het klokkenspel uit Taizé 

Als welkom wordt een kaars aangestoken. Tijdens het aansteken zijn 
we in gedachten bij elkaar en luisteren we naar: 

Jezus zei: 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.(Joh 15:1-8)

lied van het Licht: Als alles duister is

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

openingslied 1: Jubelt und freut euch 
(Juich en verheug je) 

Jubelt und freut euch über den Herrn, 
er halt Großes an uns getan. 
Jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht, 
Alleluja, alleluja! 

vertaling: 
Juich en verheug je over de Heer, 
Hij heeft grote dingen gedaan. 
Juich en verheug je, wees niet meer bang. 
Halleluja, halleluja! 

(tekst naar Joël 2, 21-23)  

openingslied 2: Laudate Dominum 
(Loof, zing en prijs de Heer)
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Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes. 
Alleluia! 

vertaling: 
Loof, zing en prijs de Heer. 
Loof, zing en prijs de Heer, alle volken, 
Halleluja. 

solo: 
1. Alle volken, zing een lied voor de Heer. 

Alle landen, verheerlijk zijn Naam.  
Zijn liefde reikt boven ons uit, zijn trouw kent geen 
grenzen. 

2. Heel de aarde, juich voor God, 
zing een lied voor zijn heerlijke Naam. 
Heel de aarde zal zingen voor U, een loflied zingen, 
zingen voor uw Naam. 

3. Volken, zegen onze God, laat ver zijn loflied 
weerklinken. 
Halleluja, halleluja. 
Het is God die ons weer leven schenkt. Halleluja. 

4. Mijn hart, o God - weet zich gerust.  
Ik wil zingen en spelen.  
U wil ik dank brengen, over U wil ik zingen, 
voor alle volken. Halleluja. 

5. De zon wil ik werken, U wil ik danken, Heer,  
over U wil ik zingen, voor alle volken.  
Tot aan de hemel; reikt uw liefde, 
tot aan de wolken uw trouw. Halleluja. 

(tekst naar Psalm 66, 1.4.9; 108, 2-5)  
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psalmlezing: 119: 17-18, 23

17Wees goed voor uw dienaar – 
dan zal ik leven en mij houden aan uw woord.  
18Neem de sluier van mijn ogen – 
dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. 

23Al spannen machtigen tegen mij samen,  
uw dienaar blijft uw wetten overdenken.  
24Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad

antwoordlied 1: Sanasi on lamppu 
(Laat uw woord een  licht zijn)

Sanasi on lamppu, 
Valo askeleillani, 
Sanasi on lamppu, 
Valo askeleillani. 

vertaling: 
Laat uw woord een licht zijn, 
Lamp voor onze voeten, 
Laat uw woord een lamp zijn, 
Licht op onze paden. 

(tekst naar Psalm 119, 105)

bijbellezing: Johannes 15: 1-3, 7-8

 4

  



De wijnstok en de ranken 
1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 
2Iedere 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.  
3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb’. 

7Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen 
wat je wilt en het zal gebeuren.  
8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer 
jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

stilte (met een korte gedachten voor vandaag) 
(uit Vrede in je hart - Frère Roger van Taizé)

God van alle eeuwigheid, u weet dat het de macht van de 
menselijke taal overstijgt om de hoop om één te worden met u 
in woorden uit te drukken. Maar u schenkt ons de gave van uw 
onzichtbare aanwezigheid. En de dageraad van vertrouwen 
breekt aan.
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Eeuwige, 
Uw trouw is eeuwig. 
Help ons om dit nooit te vergeten, 
daar diep van doordrongen te zijn. 

Daarom bidden wij U eerbiedig in stilte… 

Allergenadigste God 
Help ons op U te vertrouwen, 
dat U ons op de goede weg begeleidt, 
zodat wij nergens voor te vrezen hebben. 

Daarom bidden wij U eerbiedig in stilte… 

Alomtegenwoordige God 
Waar we ook gaan of staan, 
wees aan onze zijde, 
zodat wij niets te vrezen hebben 

piano-improvisatie

antwoordlied 2: Tu sei sorgenta viva 
(U bent de bron van leven)

Tu sei sorgente viva, 
Tu sei fuoco, sei carità. 
Vieni Spirito Santo, 
vieni Spirito Santo. 

vertaling: 
U bent de bron van leven, 
U bent warmte, liefde en licht. 
Heil’ge Geest, kom ons bezielen, 
Heil’ge Geest, kom ons bezielen.

voorbeden, stil gebed 
(NB tussen elke voorbede wordt een kaarsje aangestoken)

begeleidend lied: Be still
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Daarom bidden wij U eerbiedig in stilte… 

Aldoordringende vader God 
Leer ons dat het beter is te schuilen bij U, 
dan te vertrouwen op mensen met macht. 

Daarom bidden wij U eerbiedig in stilte… 

Opgestane Heer, 
Met Uw offer hebt U Licht gebracht in deze wereld. 
Geef ons voor altijd dat vaste vertrouwen daar in, 

Daarom bidden wij U eerbiedig in stilte… 

Alwetende God 
Help ons om steeds Uw Verrijzenis te gedenken, 
niet alleen nu het officieel herdacht wordt met Pasen maar 
altijd, elke dag. 

Daarom bidden wij U eerbiedig in stilte… 

stil gebed 

antwoordlied 3: Notre Père 
(Onze Vader)
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 (tekst Ma?heüs 6: 9 - 13) 

Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.  
Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. 
Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre nous du mal. Amen. 

vertaling: 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen en  
uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen.

slotlied: Psallite Deo  
(Zing voor de Heer)

 8

  



O ------ Psallite Deo, psallite! 
O ------ Alleluia, alleluia! 

vertaling: 
O ----- Zing voor de Heer, alleluja! 
O ----- Zing voor de Heer, alleluja! 

solo: 
1. Zing een nieuw lied voor de Heer, 

want wonderlijke dingen heeft Hij gedaan. 

2. Heel de aarde juich voor God, 
breek uit in jubelen en zingen. 

3. Als de ramshoorn en de trompetten weer galmen, 
juich voor het aanschijn van de Heer onze God. 

4. Laat de zee bulderen met alles wat daar leeft, 
de aarde dreunen met allen die er wonen. 

5. Laat onderhand geklap van rivieren, 
de bergen samen met hen juichen.  

6. Dank de Heer want Hij is goed, 
zijn liefde kent geen grenzen. 

7. Jullie die de Heer beminnen, kom en zing. 
Zijn liefde kent geen grenzen. 

8. Vanuit mijn verdrukking riep ik: Heer, 
en het antwoord van de Heer gaf mij de ruimte. 

9. De Heer is mijn kracht, de Heer is mijn lied,  
de Heer is mijn redder gebleken. 

10. Ik ben niet gedood, mij wacht het leven,  
van de daden van de Heer kan ik vertellen. 

11. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,  
een dag van jubel en vreugde. 

(tekst naar Psalm 98; 66; 118)

lied voor vrede: Dona la pace, Signore 
(Geef toch uw vrede, o Here) 
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Dona la pace, Signore, a chi confida in te. 
Dona, dona la pace, Signore. Dona la pace. 

vertaling: 
Geef toch uw vrede, o Here, aan wie vertrouwen op U. 
Geef ons, geef ons uw vrede, o Here, geef ons uw vrede.

lied als zege: Toi, tu nous aimes 
(God, U bent liefde)

Toi, tu nous aimes, source de vie. 

vertaling: 
God, U bent liefde, bron van het leven. 

solo 
1. Christus,  

ook al zouden wij geloof hebben dat bergen verzet, 
wat zouden wij zonder levende liefde?  
U hebt ons lief, U hebt ons lief. 

2. Wat zouden wij zijn zonder uw Geest, 
die ons hart bewoont?  
U hebt ons lief, U hebt ons lief. 

3. Door alles op U te nemen, 
opent U ons een weg naar het geloof, 
naar het vertrouwen in God,  
God die geen lijden of menselijk leed wil. 

4. Geest van de opgestane Christus, 
Geest van erbarmen, Geest van lofzang, 
uw liefde voor ieder van ons zal nooit wijken. 
U hebt ons lief, U hebt ons lief.
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Mededelingen: 
begeleidend lied:  A Peaceful Night 

Collecte voor de Wilde Ganzen 
Zij vliegen dit keer voor een dorp in Kenia. Het mo5o is:  
Deze kinderen lusten wel wat meer groente 

Gezonde voeding voor basisschoolleerlingen in een dorp in Kenia, daar draait het om bij 
dit project om een keuken te bouwen die werkt op zonne-energie! 

lied voor onderweg naar 
Pinksteren:

Kristus, din Ande 
(Christus, uw Geest is in ons)

Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten. 

vertaling: 
Christus, uw Geest is in ons als een stromende bron: 
levend water. 

(tekst bij Johannes 4, 14b) 

solo: 
1. U bent mijn God, ik zoek naar U, 

mijn ziel heeft dorst naar U.  
Zo kijk ik naar U uit in uw heiligdom, 
uw kracht en uw heerlijkheid wil ik aanschouwen. 

2.  Uw liefde is mij liever dan leven, 
Heer, mijn lippen zingen van U.  
Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, 
met geheven handen uw naam herhalen. 

3.  U bent altijd mijn helper geweest, 
in de schaduw van uw vleugels was ik opgetogen. 
 Mijn ziel hangt aan U, wil dicht bij U zijn, uw 
rechterhand houdt mij vast. 

(tekst naar Psalm 63)
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         € 2.50     € 4.00     € 10.00 
 

colofon:  
• In deze vesper is gebruik gemaakt van de CD’S 

Music of Unity and Peace  - Taizé (1), In het Licht – Sela (2), Laudamus Te 
– Taizé (3, 5), Chants de la prière à Taizé  - Taizé (4, 11), Laudate Omnes 
Gentes Taizé (6), Jesus Remember Me – The London Fox Taizé Choir (7, 
13), Ô toi, l’au-delà de tout – Taizé (8), Adem in Ons – Jacques Berthier, 
Taizé (9), Canti della preghiera a Taizé (10), Christus Lux Mundi – Taizé 
(12) 

• De Nederlandse vertalingen en de teksten van de solozang komen uit het 
Taizé liederenboek ‘Adem in ons’ (2019). 

Graag uw bijdrage storten op  
rekeningnr. NL03 INGB 0005 1668 65 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nuenen 
o.v.v. Wilde Ganzen project 2 mei 2021

of scan met de app van uw bank een 
of meer van de onderstaande  

QR-codes

volgende Taizévespers: 6 juni en 4 juli 2021 
aanvang 19:30u

werkgroep Taizé – PGN: Alice Steenbergen, Lianne Bredée, Loes Hulsebos 
(koster), Rieky Sinnema, Paul Weijmans (piano)

livestream: Dirk Sinnema, Harm Jan Lenderink

tekst- en liedpresenta^e Paul Weijmans

meer info: info@paulweijmans.nl
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