
 
 
 
 
 
 
 

 
Voortzetting van de Taizévieringen 
Al bijna een jaar vind de maandelijkse Taizéviering van de Martinusparochie in onze kerk 
plaats. Daarvoor was dat in de Johannes-Bernarduskerk. Van oudsher altijd op 
zaterdagavond. De Taizéviering, ook wel Taizégebed genoemd, is gebaseerd op verstilling in 
een meditatieve sfeer. Op de website van Taizé wordt het zo beschreven: 

Stilte en gebed 
“Als wij ons laten leiden door het oudste gebedenboek, de bijbelse Psalmen, dan vinden we 
daar twee hoofdvormen van bidden, enerzijds het klaaglied en de smeekbede om hulp, en 
anderzijds het dankgebed en de lofzang. Op een minder zichtbare manier bestaat er nog een 
derde vorm van gebed dat niet de vorm van smeekbeden aanneemt en ook geen expliciete 
lofzang is. Psalm 131, bijvoorbeeld, ademt alleen maar rust en vertrouwen uit: “Ik heb mijn 
ziel tot rust gebracht… Hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid.” 

Soms komt het gebed tot zwijgen: een serene verbinding met God kan ook zonder woorden 
tot stand komen. Dan heeft het gebed geen woorden nodig, en misschien zelfs geen 
nadenken.”  Bron: https://www.taize.fr/nl_article3470.html  

In Taizé zelf bestaan er naast het avondgebed ook dagelijks een middaggebed en een 
ochtendgebed. De vormen zijn hetzelfde maar de lengte is verschillend. Er is nooit een 
verkondiging. Het stiltemoment is bedoeld voor ieders eigen gedachtegang die in gang gezet 
wordt door de lezingen, de liederen, de gebeden en de omgeving. De lezingen zijn die van 
de dag en zijn kort. Het zijn er drie: Psalm, eerste lezing of brief, Evangelie. 

De Taizégebeden op zaterdagavond trekken op dit moment een vaste groep bezoekers en 
iedere maand ook weer wat andere mensen die zo nu en dan komen. 
Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan en hebben we een punt bereikt waarop we, als 
Pauluskerk, in staat denken te zijn deze vieringen voor een grotere groep mensen te kunnen 
aanbieden. Een paar veranderingen gaan daarbij helpen. 
 
Dit is het plan: 
- Het tijdstip. We kiezen voor een ochtendgebed op de derde zondag van de maand te 
beginnen in januari 2023 voorlopig zes keer.  

- De opstelling. We kiezen voor een opstelling van stoelen in een ellipsvorm met het 
Taizékruis en/of een icoon als oriëntatiepunt. In het midden is er ruimte om geknield te zitten. 
We gebruiken kaarsjes voor alle deelnemers die ze mee naar binnen nemen en bij het kruis 
plaatsen. Altaar en lezenaar worden niet gebruikt. 

- De muziek. Mooie zang is wezenlijk voor de meditatieve sfeer en daarmee de 
aantrekkelijkheid. 
Marcel Duijs is bereid de vieringen te begeleiden op de vleugel. En we gaan mensen vragen 
om steeds deel te nemen en de meerstemmigheid van de Taizémuziek aan te leren. 
Liederen zullen we vaker terug laten komen in opeenvolgende vieringen. Dat zal het 
meezingen bevorderen. Daarbij willen we de rol van koorleider zoals die in Taizé bestaat 
invullen. Een koorleider stuurt op basis van gevoel de zang. Hiermee is het aantal 
herhalingen en (theoretisch) ook het aantal liederen niet op voorhand vastgesteld. We 
zoeken naar instrumentalisten voor de afwisseling. 



- De taal. In principe kiezen we voor Nederlands tenzij er geen goede vertaling van een 
bepaald lied is. Teksten in een andere taal die goed bekend zijn geraakt kunnen ook 
gekozen worden. 

- De rust. Tussen de elementen bouwen we rust in. Dat is een rol van de koorleider. 

- De voorbede. In het Taizégebed is de voorbede bij uitstek het moment voor een persoonlijk 
gebed. De gebruikelijke intenties en gebeden via het voorbedeboek blijven. 

- De afsluiting. We kiezen voor steeds hetzelfde zegenlied als herkenbare afsluiting. Daarna 
kunnen mensen blijven zitten, maar ook koffie gaan drinken of naar huis gaan. 

 

Gaandeweg bijstellen 
Tot de zomer houden we in ieder geval zes van deze vieringen. 
Iedere keer leren we bij. Halverwege zullen we expliciet aan u vragen wat u er van vindt. 
 

Kennismaken 
Op zondag 18 december heeft de viering een mengvorm. Er is dan een koor, namelijk 
geNOOTen, en er is een voorganger, namelijk Marie-José van Bolhuis. De muziek is vooral 
uit Taizé. 
Het eerste Taizégebed in zijn pure vorm is op zondag 15 januari om 10.30u. Daarna iedere 
derde zondag van de maand. 

 


