
Vesper in de Stad (1) 

De Paaskaars brandt 

Stilte


Klankschaal klinkt


allen staan 

Openingsgebed 
(de tekst in kapitalen kunt u mee zeggen) 

Eeuwige, onze God,

wij die U nooit hebben gezien,

ZIE ONS HIER STAAN.

Wij die van U hebben gehoord,

HOOR GIJ ONS AAN.

Uw Naam is dat Gij mensen helpt,

WEES ONZE HULP,

en dat Gij alles hebt gemaakt,

MAAK ALLES NIEUW,

en dat Gij ons bij name kent,

LEER ONS U KENNEN,

die Bron van leven wordt genoemd,

DOE ONS WEER LEVEN,

die hebt gezegd: Ik zal er zijn,

WEES HIER AANWEZIG. 


Lichtlied 
Lied 287


5	 Rond het licht dat leven doet

	 groeten wij elkaar met vrede.

	 Paaslicht straal ons tegemoet,

	 zegen wie uw liefde delen,

	 licht dat dit geheim behoedt:

	 God is goed.


allen zitten 

Psalm 4 (de vetgedrukte tekst kunt u meezeggen 
* 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 246b 



2	 De wereld die verstilde

	 en zich in schemer hulde,

	 wordt inniger vertrouwd

	 en houdt u zo geborgen,

	 dat gij verdriet en zorgen

	 van heel de dag vergeten zoudt.


7	 Laten wij amen zeggen

	 en ons te slapen leggen.

	 Kil wordt de avondwind.

	 God, weer van ons het kwade

	 en wees in uw genade

	 met ieder eenzaam mensenkind.




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) 

Hoor ons aan, Eeuwige God,

HOOR NAAR ONS BIDDEN!

Gij, die ons hart aanziet,

Gij, die onze diepten peilt,

BLIJF ONS NIET VERBORGEN!

Wij herkenden U niet,

wij zochten onszelf.

GIJ, HEER, VERGEEF ONS!

Doe ons herleven

en maak ons weer nieuw,

GEEF ONS UW GENADE!

Breng ons in het reine

met U en met elkaar.

ZEGEN ONS MET VREDE

EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.

AMEN.


We verlaten in stilte de kerk 

Wilt u dit blad bij de uitgang neerleggen?


