
Vesper in de stad (1) 
De Paaskaars brandt 

Stilte 

Klankschaal klinkt    

allen staan 

Openingsgebed 
(de vetgedrukte tekst kunt u mee zeggen) 

Nu de avond valt, 
Laat uw licht ons leiden! 
ontvonkt de vlam van uw nabijheid, 
Laat uw licht ons leiden! 
een vuurkolom het duister door 
Laat uw licht ons leiden! 
en van de nieuwe dag ons teken. 
Laat uw licht ons leiden! 
In de lichtkring van uw liefde verzameld, 
Laat uw licht ons leiden! 
nu hier de avond valt, 
zingt ons de stilte uw naam ter eer. 
Laat uw licht ons leiden! 

Lichtlied: 
Liedboek 921, Christe lux mundi  

(Christus, licht der wereld, 
wie U volgt heeft het licht dat leven geeft)  
  
allen zitten 

Psalm 121  
(de vetgedrukte tekst kunt u meezeggen 
* betekent: korte stilte) 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, * 
van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEER * 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij zal je voet niet laten wankelen, *  
hij zal niet sluimeren, je wachter. 
Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, * 
de wachter van Israël. 
De HEER is je wachter, *  
de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, * 
bij nacht de maan je niet schaden. 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, *  
hij waakt over je leven, 
de HEER houdt de wacht over je gaan en je 
komen *  
van nu tot in eeuwigheid. 
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 van Taizé 

Moment van verstilling 

Klankschaal klinkt 

Avondlied: 
Liefste lied, deel 2-52, Voor de aarde in haar pracht  

2. Voor de schoonheid van elk uur 
 van de dag en van de nacht, 
 voor de zon, die bron van vuur 
 die ons warmt en naar ons lacht, 
 refr. 

3. Voor de sterren en de maan 
 die, ook als het donker valt, 
 wegen wijzen om te gaan 
 over bergen, door het dal, 
 refr. 

6. Voor uw kerk die overal 
 zingende uw Naam gedenkt, 
 weet hoe zij U danken zal: 
 liefde is haar grootst geschenk! 
 refr. 
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Gebeden 
(de vetgedrukte tekst 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 vetgedrukte tekst 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. 

Meditatieve muziek 

We verlaten in stilte de kerk 

Wilt u dit blad bij de uitgang neerleggen? 

 


