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Onderweg	  als	  pelgrims	  
Taizé	  in	  de	  Opstandingskerk	  te	  Utrecht	  

	  
	  
Een	  keer	  in	  de	  maand	  komen	  bij	  Taizédiensten	  in	  de	  Opstandingskerk	  	  mensen	  samen	  
die	  met	  hun	  stem	  God	  willen	  eren.	  De	  krachtige,	  korte	  teksten	  van	  de	  liederen	  raken	  de	  
kern	  van	  het	  evangelie.	  De	  stem	  van	  stilte	  geeft	  ruimte	  om	  God	  te	  ontmoeten.	  	  
Een	  ontmoeting	  in	  een	  drukke	  stad,	  waar	  het	  geluid	  even	  verstomt.	  Een	  plek	  om	  uit	  te	  
rusten	  en	  om	  op	  te	  laden	  voor	  de	  reis	  van	  de	  aankomende	  week.	  Een	  bron.	  
	  
Mijn	  ziel	  verstilt	  in	  rust	  en	  vrede	  bij	  God:	  van	  Hem	  alleen	  mijn	  heil.	  Ja,	  bij	  de	  Heer	  verstilt	  
mijn	  ziel	  in	  vrede,	  keert	  zich	  stil	  tot	  Hem.	  (Mon	  âme	  se	  repose)	  
	  
De	  Opstandingskerk	  (GKV)	  te	  Utrecht	  houdt	  sinds	  februari	  2011	  iedere	  maand	  een	  
Taizéviering.	  De	  Taizédiensten	  passen	  in	  een	  nieuwe	  opzet	  van	  vieringen.	  Taizé-‐,	  Stilte-‐,	  
Klassieke-‐,	  en	  Praisediensten	  wisselen	  elkaar	  wekelijks	  af	  in	  avonddiensten.	  
Volgens	  voorganger	  ds.	  Jan	  Peter	  Kruiger	  past	  het	  verlangen	  naar	  stilte,	  rust	  en	  
meditatie	  helemaal	  in	  deze	  tijd.	  “Het	  clichéverhaal	  van	  sociale	  drukte	  en	  carrièredrang	  
kennen	  we	  inmiddels	  wel.	  Essentieel	  is	  dus	  de	  vraag	  hoe	  we	  tegemoet	  komen	  aan	  een	  
zoektocht	  van	  mensen	  en	  het	  verlangen	  naar	  overgave	  aan	  God.	  Een	  Taizédienst	  is	  een	  
mooie	  methode	  voor	  die	  ultieme	  overgave.”	  	  
	  
Iedere	  nacht	  verlang	  ik	  naar	  U,	  o	  God,	  ik	  hunker	  naar	  u	  met	  heel	  mijn	  ziel.	  	  
(Iedere	  nacht	  verlang	  ik)	  
	  
De	  opzet	  van	  de	  liturgie	  komt	  van	  de	  gemeenschap	  van	  Taizé.	  De	  liederen	  zijn	  meditatief	  
en	  hebben	  als	  doel	  ieders	  deelname	  te	  stimuleren.	  De	  liederen	  zijn	  erop	  gericht	  mensen	  
te	  helpen	  tijd	  te	  nemen	  in	  Gods	  aanwezigheid.	  Een	  koor	  en	  instrumenten	  zijn	  aanwezig	  
om	  de	  zingende	  gemeente	  te	  ondersteunen.	  	  
De	  gemeenschap	  van	  Taizé	  in	  Frankrijk	  telt	  een	  honderdtal	  broeders,	  katholiek	  en	  van	  
verschillende	  protestantse	  afkomst,	  uit	  bijna	  dertig	  landen.	  Alleen	  al	  door	  haar	  bestaan	  
is	  de	  gemeenschap	  een	  ‘gelijkenis	  van	  gemeenschap’,	  een	  concreet	  teken	  van	  verzoening	  
tussen	  verdeelde	  christenen	  en	  gescheiden	  volken.	  	  
	  
Paus	  Johannes	  Paulus	  II	  beschrijft	  	  hoe	  een	  christelijke	  gemeenschap	  een	  bron	  kan	  zijn	  
in	  de	  samenleving:	  “Zoals	  jullie,	  pelgrims	  en	  vrienden	  van	  de	  gemeenschap,	  is	  de	  paus	  
slechts	  op	  doorreis.	  Maar	  je	  komt	  in	  Taizé	  zoals	  je	  een	  bron	  voorbijkomt:	  de	  reiziger	  
stopt,	  lest	  zijn	  dorst	  en	  vervolgt	  zijn	  weg.	  Jullie	  weten	  dat	  de	  broeders	  van	  de	  
gemeenschap	  geen	  beslag	  op	  jullie	  willen	  leggen.	  Door	  gebed	  en	  stilte	  willen	  zij	  jullie	  de	  
mogelijkheid	  geven	  om	  het	  door	  Christus	  beloofde,	  levende	  water	  te	  drinken,	  zijn	  
vreugde	  te	  ervaren,	  zijn	  aanwezigheid	  te	  herkennen,	  zijn	  roep	  te	  beantwoorden	  en	  
vervolgens	  weer	  te	  vertrekken	  om	  in	  jullie	  kerkgemeenschappen,	  steden	  en	  dorpen,	  
scholen	  en	  universiteiten	  en	  op	  alle	  plaatsen	  waar	  jullie	  werken	  van	  zijn	  liefde	  te	  
getuigen	  en	  jullie	  broeders	  en	  zusters	  te	  dienen.”	  
	  
Toi,	  tu	  nous	  aimes,	  source	  de	  vie.	  (Toi,	  tu	  nous	  aimes)	  
	  



In	  onze	  samenleving	  is	  er	  de	  behoefte	  aan	  een	  zoektocht	  naar	  zingeving.	  En	  deze	  
ontdekkingsreis	  wordt	  ook	  zichtbaar	  in	  de	  populariteit	  van	  kloosterbezoeken,	  retraites	  
en	  letterlijk	  op	  de	  ‘camino’,	  de	  oude	  pelgrimsroute	  op	  de	  weg	  naar	  Santiago	  de	  
Compostela.	  	  	  
Museum	  Catharijneconvent	  en	  de	  omroep	  RKK	  organiseren	  in	  de	  maand	  oktober	  2011	  
de	  Maand	  van	  het	  Pelgrimeren.	  Via	  media	  en	  met	  een	  speciale	  tentoonstelling	  staan	  de	  
omroep	  en	  het	  museum	  stil	  bij	  de	  bezieling	  van	  pelgrims	  onderweg	  naar	  Santiago	  de	  
Compostela,	  waar	  jaarlijks	  meer	  dan	  honderdduizend	  pelgrims	  arriveren.	  
	  
Bless	  the	  Lord,	  my	  soul,	  and	  bless	  God’s	  holy	  name.	  Bless	  the	  Lord,	  my	  soul,	  who	  leads	  me	  
into	  life.	  (Bless	  the	  Lord)	  
	  
In	  Jezus,	  met	  elkaar	  en	  voor	  Utrecht	  is	  de	  visie	  van	  de	  Opstandingskerk.	  	  
Dit	  betekent	  aan	  iedere	  pelgrim	  een	  plaats	  bieden	  om	  God	  te	  ontdekken.	  Diversiteit	  in	  
diensten	  draagt	  er	  aan	  bij	  om	  iedere	  gast	  te	  bedienen	  op	  een	  manier	  waardoor	  de	  weg	  
naar	  God	  zichtbaar	  kan	  worden.	  Een	  kerk	  die	  durft	  te	  dienen	  veroordeelt	  niet,	  maar	  
verzoent.	  	  
	  
Verblijdt	  u	  alle	  volken,	  verblijdt	  u	  in	  de	  Heer.	  Verblijdt	  u	  alle	  volken,	  en	  looft	  God	  altijd	  
weer.	  (Laudate	  omnes	  gentes)	  
	  
	  
U	  bent	  van	  harte	  welkom	  in	  de	  Opstandingskerk,	  Prinses	  Margrietstraat	  126-‐128	  in	  
Utrecht.	  Op	  de	  website	  kunt	  ook	  de	  agenda	  van	  de	  maand	  vinden:	  www.geloofhet.nl	  	  
	  
Taizé	  in	  Frankrijk	  is	  open	  voor	  gasten.	  Met	  name	  jongeren	  zijn	  welkom	  om	  een	  week	  op	  
de	  Franse	  heuvel	  door	  te	  brengen.	  Meer	  informatie	  vind	  u	  op	  internet:	  www.taize.fr	  	  
	  
	  


