
Vesper in de stad (2) 
De Paaskaars brandt 

Stilte 

Klankschaal klinkt    

allen staan 

Openingsgebed 
(de vetgedrukte tekst 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 U 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: 
Zangen van zoeken en zien: 569, Vriendelijk licht  

2. Vriendelijk licht dat ons verwarmt 
 in het midden van de winter, 
 wijken doet de kille stilte 
 die ons dodelijk verlamt. 

3. Vriendelijk licht dat ons omspeelt, 
 zich ontvouwt in alle kleuren, 
 mensen in het bont gebeuren 
 hun gezicht en ziel hergeeft. 

4. Vriendelijk licht dat ons voorgoed 
 aan elkander doet verschijnen, 
 harten opent voor de kleinen, 
 met Gods ogen kijken doet. 

    
allen zitten 

Psalm 146  
(de vetgedrukte tekst kunt u meezeggen 
* betekent: korte stilte) 

Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel. *  
De HEER wil ik loven, zolang ik leef,   
mijn God bezingen zolang ik besta. 
Vertrouw niet op mensen met macht, *  
op een sterveling bij wie geen redding is. 
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, *  
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, *  
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 
die hemel en aarde heeft gemaakt,  *  
de zee en alles wat daar leeft, 
hij die trouw is tot in eeuwigheid, *  
recht doet aan de verdrukten, 
brood geeft aan de hongerigen. * 
De HEER bevrijdt de gevangenen, 
de HEER opent de ogen van blinden, *  
de HEER richt de gebogenen op, 
de HEER heeft de rechtvaardigen lief, *  
de HEER beschermt de vreemdelingen, 
wezen en weduwen steunt hij, *  
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde. 
De HEER is koning tot in eeuwigheid, *  
je God, Sion, van geslacht op geslacht. 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 1-35,  
Is niet muziek door U aan ons gegeven 

2. Wij danken U voor al die mooie klanken, 
    voor harmonieën die mij raken in het hart, 
    een wijs op wieken als een vogel in de morgen, 
    als stem en instrument mijn nacht ontwart. 
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4. Straks komt de dag dat ik uw feest mag ingaan, 
    geen wanklank meer, voorbij is alle aardse plicht, 
    geluid en stilte tot één groot akkoord versmelten, 
    en uw muziek mij opneemt in uw licht. 

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) 

Zegen ons, Goede God, 
met vrede om wat was,  
met vreugde om wat is,  
met alle goeds voor de toekomst. 
Zegen de aarde onder onze voeten, 
de mensen op ons pad  
en de weg waarop wij gaan. 
Zegen ons.   
AMEN. 

Meditatieve muziek 

We verlaten in stilte de kerk 

Wilt u dit blad bij de uitgang neerleggen? 
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