
Vesper in de Stad (2) 

De Paaskaars brandt 

Stilte


Klankschaal klinkt


Openingsgebed  
(de tekst in kapitalen kunt u mee zeggen) 

U, Vader van alle krachten,

U, Moeder van alle leven,

U, broeder van alle pelgrims,

U, zuster van allen die geven,

U, zoon van het ruimhartige Licht,

U, dochter van de vredige stilte,

VOOR U OPENEN WIJ ONS HART.

U, Woord, dat alle daden fundeert,

U, Daad, die alle woorden overstijgt,

U, Duister, omdat wij dit Licht niet aankunnen,

U, Licht, omdat wij in duister wonen,

U, Eeuwige, in wie alle tijd is geborgen,

U, Alomarmende, waarbinnen zich alles beweegt,

WEES WELKOM IN ONS HART!

U, opgaande Zon van het oosten,

U, stralende gloed van het zuiden,

U, verstild licht van het westen,

U, intieme glans van het noorden,

U, vriendelijke zegen van het zenit,

U, dragende kracht van de aarde,

WEES DE KERN VAN ONS HART.

AMEN.


Lichtlied 
Lied 221


2   Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd		                                                          

     waakt over mij en over al mijn gangen.

     Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

     om, als ik val, mij telkens op te vangen.

     Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

     Ik moet in lief en leed naar U verlangen.


3   Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

     dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

     Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

     wil alle liefde aan uw mens besteden.

     Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -

     Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 	 


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 248


2	 Die dan, als onze beden zwijgen,

	 als hier het daglicht onderduikt,

	 weer nieuwe zangen op doet stijgen,

	 ginds waar de nieuwe dag ontluikt.


3	 Zodat de dank, U toegezonden,

	 op aard nooit onderbroken wordt,

	 maar steeds opnieuw door mensenmonden

	 gezongen en gesproken wordt.


4	 Voorwaar de aarde zal getuigen

	 van U, die thans en eeuwig zijt,

	 tot al uw schepselen zich buigen

	 voor uwe liefd’ en majesteit.


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) 

Over onze harten, over onze huizen,

DE ZEGEN VAN GOD.

In ons komen, in ons gaan,

DE VREDE VAN GOD.

In ons leven, in ons geloven,

DE LIEFDE VAN GOD.

Aan ons eind en nieuw beginnen,

DE BARMHARTIGHEID VAN GOD 
OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN. 
AMEN.


 


