
Taizégebed ‘Blijf in uw kot’-editie 
 

 
 
Lied: Iedere nacht verlang ik (https://www.youtube.com/watch?v=RGaQ5mXVVOc&t=69s)  

 

 
 
 
Vanavond vieren we thuis, alleen of in gezinsverband, opdat we binnenkort weer met z’n allen 
samen mogen vieren en geloof beleven. Daarom bidden wij tot onze Goede God: 
 
Heer, geef ons niet te veel verstand, maar genoeg om van te leven en de mensen te verstaan. Geef 
ons niet te veel kracht, maar genoeg om te werken. Geef ons niet teveel succes, maar genoeg om te 
kunnen leven en te helpen. Geef ons ook niet te veel braafheid, maar genoeg offerzin om onze plicht 
te doen. Eén ding, Heer, vragen wij U zonder maat: geef ons altijd meer liefde. 
 
 
Lied: Segneur, tu gardes mon âme (https://www.youtube.com/watch?v=bn5Z3p8N2X8)  

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RGaQ5mXVVOc&t=69s
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Evangelie (Joh. 15, 12-17) 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb 
liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar 
weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat 
Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op 
tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat 
gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.” 
 
 
Stilte 
 
Enkele vragen ter overweging: 

 Wat maakt dat iemand voor mij een vriend is? 

 Hoe kan ik de ander (mijn naaste) en de Ander (God) liefhebben? 

 
 
Lied: Bóg jest miłością – God is vol liefde 
(https://www.youtube.com/watch?v=E92Z3bwBVyI&t=15s)  
 

 
 
 
Voorbeden 
 
Suggestie: Eventueel kan je een persoonlijke voorbede uitspreken. Je mag bij elke 
voorbede ook een kaarsje branden, als je dat wilt.  
 
 

 Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, aan wie zich zorgen maken 
over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn. Laat ons bidden. 

 Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder 
vrienden of familie. Laat ons bidden. 

 Sterk allen die werken in de zorgsector, in scholen en kinderdagverblijven, in supermarkten 
en aan alle mensen die onze samenleving draaiend houden en daar vaak extra risico’s voor 

https://www.youtube.com/watch?v=E92Z3bwBVyI&t=15s


moeten nemen. Dat zij allen gezegend en beschermd worden en dat zij hun dienstbare taak 
moedig blijven vervullen. Laat ons bidden. 

 Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders en aan allen die verantwoordelijkheid 
dragen over anderen, opdat ze de juiste beslissingen nemen. Laten we ook bidden dat ieder-
een zich bewust wordt en de nodige voorzichtigheid in acht neemt. Laat ons bidden. 

 We bidden ook voor al onze dierbare overledenen, voor de mensen die de afgelopen 
maanden gestorven zijn en waarvan we misschien geen afscheid konden nemen: dat zij in 
vrede mogen zijn, deelachtig aan het eeuwig leven en de vreugde van Gods tegenwoordig-
heid.  Laat ons bidden. 

 Bidden we voor alle eerste communicanten en vormelingen. Dat ze troost en steun vinden 
omdat hun grote dag niet kan doorgaan. Bidden we ook voor al wie zijn steentje heeft 
bijgedragen onderweg naar deze sacramenten: de vormheer, de priester, de catechisten, de 
hele parochiegemeenschap en alle mensen die van Jezus’ boodschap getuigen: dat ze verder 
jonge mensen mogen laten proeven van wat het betekent gelovig te zijn. Dat ze kracht 
mogen putten om met enthousiasme verder te getuigen van Gods liefde. Laat ons bidden. 

 En bidden we dat ook wij allen spoedig nieuw leven mogen hebben. Dat wij niet vastzitten in 
de duisternis van deze periode maar uitzien naar de toekomst, geduldig, verwachtingsvol. 
Toon ons waar en hoe wij iets kunnen betekenen voor de mensen rondom ons, maak ons zelf 
tot een teken van uw liefde en menslievendheid. Laat ons bidden. 

 

 
 
Lied: Ubi Caritas – na elke voorbede (https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc)  
 

 
 
Onze Vader 
 
Bidden we dan met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft. 
 
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.  
 
 
Vredewens  
 
Jezus heeft tegen zijn apostelen gezegd: “Vrede laat ik U, mijn vrede geef ik 
U”. Geven we elkaar dan ook een teken van vrede. 
 
Suggestie: Bezorg de vrede aan iemand die eenzaam is door aan hem of haar 
een kaartje of briefje te schrijven.  

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc


Lied: Jésus le Christ (https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I)  

 

 
 
 
Bezinning 
 
Wat maakt een mens tot mens? 
Niet onze handen of voeten 
want ook zonder blijven we mens. 
Niet onze ogen, oren of stem 
want ook zonder blijven we mens. 
Een mens is maar een mens 
als hij anderen graag ziet 
en door anderen graag gezien wordt. 
Want een mens zonder liefde 
kan niet meer ten volle mens zijn. 

 
(Tomas Bruyland) 

 
 
Lied: Nothing can ever come (https://www.youtube.com/watch?v=CQInYSKIR_c&t=124s)  
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