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Taizé – Hva er det? - Samling 10, Økt 1 

Taizé er et faktisk et sted. Likevel er det ofte musikken fra Taizé som mange tenker på når 

de hører navnet. Taizé er i Frankriket. Det var noen munker som slo seg ned der for over et halvt århundre 

siden. De ønsket å starte et fellesskap der alle kirkesamfunn var velkomne.  

 

Når man gjør noe på tvers av kirkesamfunn 

sier vi at det er økumenisk. Det har blitt en 

tradisjon at kristne fra alle typer 

kirkesamfunn, og ofte folk fra andre 

religioner også, samles i Taize for å be 

sammen.  

Her kan dere lese mer om Taize-

fellesskapet: Taizé (taize.fr) 

 

Det blir ofte sagt at når man synger mens man ber, så er det som om man ber dobbelt. Musikk er jo veldig 

emosjonelt. Det appellerer til følelsene våre. Det er vel derfor så mange er så opptatt av musikk. Når vi 

forholder oss til Gud, og kommuniserer med han er jo dette også en ganske emosjonell ting. Tenk, vi snakker 

jo med Gud som har så stor makt at han har skapt alt. Så har han også tid til å lytte til oss når vi ber. 

Musikk er en del utrolig viktig del av bønnen i Taizé, og de har laget mange sanger som har blitt kjent verden 

over. Sangene er forholdsvis enkle og korte. Det finnes sanger på en mengde språk. De korte sangene er 

som regel flerstemte, så man kan ha et lite kor. Det er vers for solister til en mengde av sangene, og noter til 

mange forskjellige instrumenter. Ofte er det både orkester og band-instrumenter som spiller med.  

Så lurer du kanskje på hvordan dette foregår-? Det er ofte slik at man har store samlinger der det spilles 

musikk og synges. En mengde mennesker kommer og deltar. Det tennes lys, folk sitter kanskje på gulvet 

(noe som er vanlig i Taizé. Se bildet nedenfor til høyre her), det kan være bibellesninger mellom sangene, 

folk sitter og ber … Det er veldig stemningsfullt og det er masse tid til å finne roen, samle tankene og be. 

Selv om det kan være mange man ikke kjenner når 

man kommer til en slik stor Taiz´-samling, så føler 

man som regel hvordan musikken og bønnen, ja 

hele atmosfæren, binder alle sammen. Det er en 

veldig sterk opplevelse for mange. Mange føler 

virkelig at man ber dobbelt, at man har en enda 

sterkere kommunikasjon med Gud. 

 

Taize-grupper og Taizé-samlinger foregår mange steder i verden, også i Norge. Her er en lenke til noen som 

arrangerer slike samlinger i Norge: Taizé-dager for ungdom og unge voksne — Lia Gård (liagard.no) 

Her er enda litt mer info om Taizé: What_is_Taize_worship_and_how_can_it_be_used.pdf (elca.org) 

Forslag til Taizé-bønneandakt (med påfølgende messe) på neste side. 

https://www.taize.fr/en
https://www.liagard.no/program/taizehelg2022
https://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/What_is_Taize_worship_and_how_can_it_be_used.pdf
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Det finnes mange måter å gjennomføre en slik Taizé bønnesamling. Her er et forslag som ikke er så altfor vanskelig å 

gjennomføre. Dette har allerede vært gjennomført med en gruppe konfirmanter. Og, det funker       

TAIZÉ-ANDAKT1 

Alle som kommer, får utdelt lys som skal holdes tent under bønneandakten. De tennes ikke med en gang, men under 

første sang. På trappene foran alteret er det lys i små glass (mange). Ikke alle er tent når folk kommer inn. Lysene på 

alteret er kanskje tent - ? Alt annet lys er av (foruten det på galleriet). 

Alle får et lite program (A 5 størrelse) der det står teksten til følgende sanger + det andre som skjer: 

1) Orgelet spiller svakt mens alle kommer inn med utente lys. Kun noen av stearinlysene på trappene foran 

alteret er tent. 
 

2) Veni Sancte spiritus – Adoremus # 53 (evt. liten gruppe på vers). Denne synges ekstra lenge mens alle får 

tent sine lys. 

3) Orgelet fortsetter å spille svakt. I programmet står det at man kan sitte i stillet med lukkede øyne, knele, sette 

seg ned på gulvet (hvis man finner plass. Det er mange muligheter. 

4) To stk kommer opp og tenner lys, mens en annen leder oss i bønnen Hill deg, Maria. 

5) En/eller to kommer opp og leser fra Bibelen. 
 

6) Bonum est confidere – Adoremus # 32 

7) Orgel (svakt) og stille bønn 

8) Lystenning og felles bønn: Hill deg, Maria. 

9) Bibellesning 
 

10) Confitemini, Domino – Adoremus # 33 

11) Orgel (svakt) og stille bønn 

12) Lystenning og felles bønn: Hill deg, Maria 

13) Bibellesning 
 

14) Jesus, remember me, – Adoremus #  41, med en del overstemmer (bygges opp) 

15) Orgel (svakt) og stille bønn 

16) Lystenning og felles bønn: Hill deg, Maria 

17) Bibellesning 
 

18) Bless the Lord, my soul – Adoremus #  31 (evt. liten gruppe på vers) 

19) Orgel (svakt) og stille bønn. 

20) Lystenning og felles bønn: Hill deg, Maria 

21) Bibellesning 
 

22) Oculi nostri – Adoremus #  48 

23) Orgel (svakt) og stille bønn. 

24) Lystenning og felles bønn: Fader Vår 

25) Bibellesning 

26) Laudate Omnes Gentes  – Adoremus # 44 

 

MESSE    

Vi bruker Hovland-messen og Taize-sanger under messen.  

Vi håper å få til en messe på 45 minutter (fra kl 20:15 – 21:00), selv om det er søndagsmessen som skal feires.  

 
1 Vi kommer til å ha brannslukningsapparat og ansvarlige for dette tilgjengelig ettersom det blir mange tente lys som i tillegg brenner lenge. 


