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Uit de Evangeliën: Johannes 1:1-14: 
 
In het begin was het Woord,  
het Woord was bij God en het Woord was God. 
Het was in het begin bij God. 
Alles is erdoor ontstaan 
en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 
Het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
 
Zingen: ‘Alleluia’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr.76): 

 
 
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 
Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, 
opdat iedereen door hem zou geloven. 
Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 
het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 

TAIZÉGEBED Zondag 15 november 2020  

in de Dorpskerk  in Voorschoten 
 
Muziek 
     
Welkom 

 
Zingen: ‘Als alles duister is’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr.1): 
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Zingen: ‘Alleluia’ (Chants de Taizé 2013-2014, nr.76). 
 
Het Woord was in de wereld, 
de wereld is door hem ontstaan 
en toch kende de wereld hem niet.  
Hij kwam naar wat van hem was, 
maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 
Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, 
heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 
Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, 
niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, 
vol van goedheid en waarheid, 
en wij hebben zijn grootheid gezien, 
de grootheid van de enige Zoon van de Vader.  
 
Zingen: ‘Alleluia’ (Chants de Taizé 2013-2014, nr.76). 
 
Zingen: ‘Jezus, U bent’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 9): 

  

  
 
Uit de Evangeliën: Johannes 8:12: 

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld.  
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’  
 
Zingen: ‘Christe, lux mundi’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 125): 
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Zingen: ‘Aber du weißt den Weg für mich’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 139): 

 

Stilte 
 
Zingen: ‘Veni Lumen’ (Taizé, liederen- en gebedenboek, nr. 117): Kom, Schepper, kom, licht van ons hart. 

            
 

Solo:  1. Zend uw ademtocht over heel de aarde, 
     doe uw gelaat als een licht over haar stralen. 

2. Kom, o Geest des Heren, kom 
     uit uw hemels heiligdom. 

3. Kom en schenk uw gaven, Heer 
     kom en wees in de harten licht 

4. Kom, o Trooster, heilige Geest 
     zachtheid die de ziel geneest. 

5. Kom, o vrede in de strijd, 
     lafenis voor ’t hart dat lijdt. 

6. Overstroom ons dor domein, 
     heel de ziel die gewond is. 

7. Geef uw gaven zevenvoud. 
     Geef ons vreugd’ die niet vergaat.  

8. De bron van leven bent, o Heer. 
     U bent vuur en liefde. 

9. Wees ons licht, vervul ons hart 
    met uw liefde. 
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Zingen: ‘Heel het duister’ (Taizé, liederen- en gebedenboek, nr. 74): 

 

 
 

 
Gebeden, afgewisseld met zingen van het Kyrië: 

 

                                                                                                Met herhaling 

 

 

Zingen: ‘Frieden, Frieden’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 135): 

 
 
Zegen 
 
Zingen: ‘Laudate omnes gentes’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 23): 
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