
Vesper in de stad (4) 
De Paaskaars brandt 

Stilte 

Klankschaal klinkt    

allen staan 

Openingsgebed 
(de vetgedrukte tekst kunt u mee zeggen) 

Kom tot ons, 
naar U gaat ons verlangen uit. 
Kom tot ons, 
wek op uw kracht. 
Kom tot ons, 
schep ons nieuwe adem! 
Kom tot ons, 
dat U ons raakt met de hartslag van uw liefde. 
Kom tot ons, 
dat U ons geneest met de gloed van uw genade. 
Kom tot ons, 
dat U ons draagt op de vleugels van uw vrede. 
kom tot ons, 
dat U ons voorgaat met de vonken van uw licht. 
Kom tot ons, 
dat U ons bouwt tot een hechte stad van recht. 
Kom tot ons, 
doe ons wonen in de wereld van uw zegen. 

Lichtlied: 
Liefste lied, deel 2-3, Al laat geen zon zich zien  

2. Zelfs in de diepste nacht 
 ken ik de zekerheid 
 dat mij de morgen wacht. 
 Het licht heeft alle tijd! 

3. Al lijkt de hemel dicht 
 en God verleden tijd, 
 in liefde schijnt zijn licht 
 en tegenwoordigheid. 

4. Ik word zijn Naam gewaar, 
 Hij krijgt voor mij gezicht, 
 want ik herken hem aan 
 de stralen van zijn licht.  

allen zitten 

Psalm 150  
(de vetgedrukte tekst kunt u meezeggen 
* betekent: korte stilte) 

Halleluja! Loof God in zijn heilige woning,  * 
Loof hem in zijn machtig gewelf, 
Loof hem om zijn krachtige daden, *  
Loof hem om zijn oneindige grootheid. 
Loof hem met hoorngeschal, *  
Loof hem met harp en lier, 
Loof hem met dans en tamboerijn, *  
Loof hem met snaren en fluit. 
Loof hem met klinkende bekkens, *  
Loof hem met slaande cimbalen. 
Alles wat adem heeft, loof de HEER. *  
Halleluja! 
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 1-58, Zingt volop Gods lof  

 2. Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor 
    stem in met het lied dat daar wordt gehoord. 
    Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem 
    die u leerde zingen. Geef liefde uw stem! 

3. Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank 
    van snaren en fluit: betoon Hem uw dank! 
    Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord 
    van wat hij gedaan heeft, en zing het dan voort. 

4. Zingt volop Gods lof want waardig is Hij 
    mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij 
    tot leven geroepen, voor liefde bestemd. 
    Besteed dan uw adem aan zingen voor Hem! 
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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,  
behoed ons 
zegen ons 
bewaar ons 
U die ons hebt toegekeerd naar elkaar 
om elkaar  
te zegenen 
te bewaren 
te behoeden. 
AMEN. 

Meditatieve muziek 

We verlaten in stilte de kerk 

Wilt u dit blad bij de uitgang neerleggen? 


