
Vesper in de Stad (5) 

De Paaskaars brandt 

Stilte


Klankschaal klinkt


Openingsgebed 
(de tekst in kapitalen kunt u mee zeggen) 

Gij zijt God in de onmetelijke ruimte van het heelal,

in de vergeten uithoeken van mijn hart zijt Gij God.

GEZEGEND ZIJT GIJ.

Gij zijt God van voor de wereld begon,

in het einde van de tijden zijt Gij God.

GEZEGEND ZIJT GIJ.

Gij zijt God in ons liggen en rusten,

in ons opstaan en gaan zijt Gij God.

GEZEGEND ZIJT GIJ.

Gij zijt God wanneer de zee zich bruisend verheft,

als de wind gaat liggen zijt Gij God.

GEZEGEND ZIJT GIJ.

Gij zijt God in de bestendigheid,

in de wispelturigheid van het geschapene zijt Gij God.

GEZEGEND ZIJT GIJ.

Gij zijt God als wij slapen,

in ons woelen en waken zijt Gij God.

GEZEGEND ZIJT GIJ.

Gij zijt God in elk begin en einde,

in hemel en op aarde zijt Gij God.

GEZEGEND ZIJT GIJ.


Lichtlied 
Lied 256 (3x gezongen)


Psalm 91 (* betekent: korte stilte) 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont *

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende

zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, *

mijn God, op U vertrouw ik.’

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger *

en redt je van de dodelijke pest.

Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 

onder zijn wieken vind je een toevlucht, *

zijn trouw is een veilig schild.

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, *

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

noch de pest die rondwaart in het donker, *

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand, *

jou zal niets overkomen.

Open je ogen en zie 

hoe wie kwaad doen worden gestraft. *

U bent mijn toevlucht, Heer.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

zal het kwaad je niet bereiken, *

geen plaag je tent ooit treffen.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, *

die over je waken waar je ook gaat.

Hun handen zullen je dragen, *

je voet zul je niet stoten aan een steen.

Leeuw en adder zul je vertrappen, *

roofdier en slang vermorzelen.

‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft *

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

Roep je Mij aan, Ik geef antwoord,

in de nood zal Ik bij je zijn, *

je bevrijden en met roem overladen,

je overvloed geven van dagen. *

Ik zal je redding zijn. 

allen:	 EER AAN DE VADER EN DE ZOON 

	 EN DE HEILIGE GEEST, *

	 NU EN ALTIJD 

	 EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN. AMEN.	  

Lezing, volgens het dagelijks leesrooster


Moment van verstilling


Klankschaal klinkt




Avondlied 
Lied 243


2	 Om Christus’ wil doe mij niet aan

	 het kwaad dat ik U heb gedaan,

	 veeleer vergeef mij, Heer, en geef

	 dat ik voortaan in vrede leef.



6	 De dromen gaan hun eigen weg,

	 neem Gij het duister dreigen weg.

	 Verjaag de wolven van uw schaap,

	 want ik ben weerloos als ik slaap.


7	 Loof God de Heer die eeuwig leeft,

	 alles uit niets geschapen heeft,

	 die ons tot aan zijn dag behoedt

	 en onze ogen open doet!


Gebeden 

(de tekst in kapitalen kunt u mee zeggen) 

Liefdevolle God, maker van alles en allen

ZIE NAAR ONS OM

Jezus Christus, dienaar van wie kwetsbaar zijn

ZIE NAAR ONS OM

Heilige Geest, adem en levenskracht

ZIE NAAR ONS OM


Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken  
en eventueel een naam te noemen 

We zijn een moment stil.


Koester de namen die wij hier gedenken,

dat zij geborgen zijn in uw genade,

dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

LAAT DE ZON VAN UW AANGEZICHT OVER ONS 
OPGAAN,

ZEGEN ONS ALLEN MET HET LICHT VAN UW 
OGEN.


Onze Vader, gezongen 
Liedboek, 369b


Zegenbede 
(de tekst in kapitalen kunt u mee zeggen) 

De Eeuwige zij voor je om je de goede weg te wijzen.

DE EEUWIGE ZIJ NAAST JE, 

OM JE IN DE ARMEN TE SLUITEN EN JE TE BE-
SCHERMEN.

De Eeuwige zij achter je om je te bewaren voor vals-
heid.

DE EEUWIGE ZIJ ONDER JE, 

OM JE OP TE VANGEN ALS JE VALT.

De Eeuwige zij in je, om je te troosten in verdriet.

DE EEUWIGE ZIJ OM JE HEEN 

OM JE TE VERDEDIGEN TEGEN KWAAD.

De Eeuwige zij boven je om je te zegenen.

AMEN.

 






