
Vesper in de stad (3) 
De Paaskaars brandt 

Stilte 

Klankschaal klinkt    

allen staan 

Openingsgebed 
(de vetgedrukte tekst kunt u mee zeggen) 

Gezegend bent U, 
koning der wereld,  
om het licht  
voor onze ogen ontstoken. 
Wees aanwezig, laat U vinden 
en bewaar ons voor het donker, 
nu wij ons gewonnen geven 
aan het wenken van het licht. 
AMEN. 

Lichtlied: 
Liefste lied, deel 1-56,  
Word stil nu de Ene tot ons komt  

2. Word stil nu de Ene ons omstraalt,  
 ons koestert in zijn licht, 
 een heilig vuur dat brandt,  
 een wenkend vergezicht, 
 van alle licht de bron,  
 weldadig als de zon. 
 Word stil nu de Ene ons omstraalt,  
 ons koestert in zijn licht. 

allen zitten 

Psalm 100  
(de vetgedrukte tekst kunt u meezeggen 
* betekent: korte stilte) 

Juich de HEER toe, heel de aarde, *  
dien de HEER met vreugde,  
kom tot hem met jubelzang. *  
Erken het: de HEER is God,  
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,  *  
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 
Kom zijn poorten binnen met een loflied, *  
hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 
breng hem hulde, prijs zijn naam: *  
de HEER is goed, 
zijn liefde duurt eeuwig, *  
zijn trouw van geslacht op geslacht. 
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 2-38,  
Maak heel mijn leven tot een lied  

2. Niet slechts mijn lippen of mijn hart 
 zijn daartoe instrument. 
 Alleen mijn hele wezen kan 
 pas zingen wie U bent. 

3. In wie ik ben, in wat ik doe, 
 in al mijn gaan en staan 
 klinkt zo de lof aan U, mijn God, 
 en wordt uw wil gedaan. 

4. Vul mij daarom met diepe dank, 
 tot heel mijn leven zingt 
 van U en van uw liefde voor 
 wie klein is en gering. 

5. Dan geef ik U, in wie ik ben, 
 de eer mijn leven lang 
 en bloeit uit alles wat ik doe 
 een altijd nieuw gezang. 
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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) 

Eeuwige,  
zegen ons met uw stilte, 
dat de drukte in ons zwijgt; 
geef ons vrede met wat onaf is, 
en plezier in wat geklaard is; 
bewaar ons in het licht van uw liefde 
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap, 
als U over ons waakt. 
AMEN. 

Meditatieve muziek 

We verlaten in stilte de kerk 

Wilt u dit blad bij de uitgang neerleggen? 


