
Vesper in de Stad (6) 
De Paaskaars brandt 

Stilte


Klankschaal klinkt


allen staan 

Openingsgebed 
(de tekst in kapitalen kunt u mee zeggen) 

Die nooit te ver zijt om ons te horen,

WEES ALS EEN LICHT HIER IN ONS MIDDEN!

Die ons de adem geeft, het leven toedacht,

DAT WIJ U KENNEN ALS BRON EN BEDDING!

Die ons ter harte neemt en onze naam roept,

DAT WIJ U KENNEN ALS BRON EN BEDDING!

Die ons voor ogen houdt als uw beminden,

DAT WIJ ELKAAR ZIEN ZOALS GIJ ONS ZIET!

Die ooit geroepen hebt de nieuwe morgen,

MAAK ONS AANSTEKELIJK, UW LICHT VOOR 
MENSEN!

Die vurig wegen wijst aan wie U zoeken,

MAAK ONS AANSTEKELIJK, UW LICHT VOOR 
MENSEN!

Die nooit te ver zijt om ons te horen,

WEES ALS EEN LICHT HIER IN ONS MIDDEN!


Lichtlied 
Lied 598 (3x gezongen) 


allen zitten 

Psalm 134 (de vetgedrukte tekst kunt u meezeggen 
* betekent: korte stilte) 

Zegen de Heer,

u allen die de dienst van de Heer verricht *

en in het huis van de Heer staat, nacht aan nacht.

Hef uw handen op naar het heiligdom * 
en zegen de Heer. 
Moge uit Sion de Heer u zegenen, *

die hemel en aarde gemaakt heeft.

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


Avondlied 
Lied 244


2	 Ik bid U, o Algoede,

	 vannacht mij te behoeden,

	 ik schuil weer aan uw hart.

	 Bezweer de boze machten

	 en alle duist’re krachten;

	 weer van mij wat mijn ziel verwart.


3	 O dat Gij heel mijn leven

	 met liefde blijft omgeven,

	 dat Gij mij binnennoodt,

	 dat het U nooit te vroeg is, -

	 geef dat het mij genoeg is;

	 Heer, uw nabijheid is mijn brood.






 
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 worden kaarsen aangestoken.  
We denken aan de mensen die wel wat licht en steun 
kunnen gebruiken. 

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.


allen staan 

Onze Vader, gezongen 
Liedboek, 369b


 

Zegenbede 
(de tekst in kapitalen kunt u mee zeggen) 

O God, maak ons tot mensen

naar het beeld van uw Zoon:

met ogen die niet alleen kijken, 

maar ook kunnen aanzien,

MET OREN DIE NIET ALLEEN HOREN,

MAAR OOK KUNNEN LUISTEREN,

met een mond die niet alleen praat,

maar ook kan aanspreken,

MET EEN VERSTAND DAT NIET ALLEEN BEGRIJPT,

MAAR OOK KAN VERSTAAN,

met een hart dat niet alleen klopt,

maar ook bewogen kan zijn,

MET HANDEN DIE NIET ALLEEN GRIJPEN,

MAAR ZICH OOK KUNNEN OPENEN,

met voeten die niet alleen draven, 

maar ook tegemoet kunnen komen,

WANT ZO ZIJN WIJ GEZEGEND

EN ELKAAR TOT ZEGEN.


We verlaten in stilte de kerk 
Wilt u dit blad bij de uitgang neerleggen?


