
Vesper in de Stad (4) 

De Paaskaars brandt 

Stilte


Klankschaal klinkt


Openingsgebed 
(de tekst in kapitalen kunt u mee zeggen) 

Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

God, kom mij te hulp,

HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.

Prijzen wij God, Onze Vader,

maker van alle goede gaven.

GEPREZEN ZIJT GIJ IN ALLE EEUWEN.

Prijzen wij Christus, bron van elke zegening.

GEPREZEN ZIJT GIJ IN ALLE EEUWEN.

Prijzen wij de Heilige Geest,

die ons het leven geeft.

GEPREZEN ZIJT GIJ IN ALLE EEUWEN.


Lichtlied 
Lied 237


2	 U loven w’in de dageraad,

	 U smeken wij des avonds laat,

	 geef dat ons lied uw lof verspreidt

	 van eeuwigheid tot eeuwigheid.


3	 Aan God de Vader zij de eer,

	 aan God de Zoon voor immermeer,

	 aan God de Geest die troost en leidt

	 zij lof nu en te allen tijd.


Psalm 4 (* betekent: korte stilte)


Antwoord mij als ik roep, *

God die mij recht doet.

Geef mij ruimte als ik belaagd word, *

wees genadig, hoor mijn gebed.

Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, *

is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?

De Heer schenkt zijn gunst  

aan wie hem trouw is, *

de Heer luistert als ik tot Hem roep.

Beef voor hem en zondig niet, *

bezin u in de nacht en zwijg.

Breng de juiste offers, *

heb vertrouwen in de Heer.

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ *

Heer, laat het licht van uw gelaat 

over ons schijnen.

In U vindt mijn hart meer vreugde *

dan zij in hun koren en wijn.

In vrede leg ik mij neer *

en meteen slaap ik in,

want U, Heer, laat mij wonen *

in een vertrouwd en veilig huis.

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 239


2	 Behoed ons Heer in deze nacht,

	 houd over ons getrouw de wacht,

	 bewaar ons voor verdriet en pijn,

	 wil altijd onze Vader zijn.


7	 O Vader, dat uw liefd’ ons blijk’,

	 o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,

	 o Geest, zend uwe troost ons neer,

	 Drie-enig God, U zij al d’eer!




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) 

Dat onze handen zich blijven openen voor God en 
voor elkaar.

DAT ONZE VOETEN DE WEG VAN DE VREDE GAAN.

Dat onze mond woorden vindt die helen en troosten,

DAT GODS LICHT ONS HART OMSTRAALT.

Daartoe zegene ons de eeuwige God.

AMEN.






