
Vesper in de stad (31 maart 2021) 

De Paaskaars brandt 

Stilte 

Klankschaal klinkt    

Openingsgebed 
(de vetgedrukte tekst kunt u mee zeggen) 

Gij die er voor ons zijt 
en ons elkaar gegeven hebt, 
schep ons een hart 
doorzichtig en zuiver, 
geef ons een geest 
vast en moedig 
dat wij voortgaan op de weg 
die uw Zoon voor ons uitging. 
Breng ons terecht, God, 
breng ons weer thuis 
en doe ons wonen in uw zegen. 
AMEN. 

Lichtlied: 
Liedboek 296, Die de morgen ontbood  



Psalm 27 (liedboek: 27b)  

voorzang 1 De Heer is mijn licht, mijn heil: 
   wie zou ik dan vrezen? 
   De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 
   voor wie zou ik beducht zijn? 
allen  refrein 

voorzang 2 Dat ene vroeg ik van de Heer 
   dat is al mijn verlangen: 
   dáár te zijn - in het huis van de Heer, 
   al de dagen mijns levens. 
allen  refrein 

voorzang 3 Hij doet onder zijn schaduwdak 
   mij schuilen in dagen van dreiging, 
   beveiligt mij binnen zijn veilige tent. 
   Hij stelt mij hoog op een steenrots. 
allen   refrein 

voorzang 4 Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
   geef mij genadig uw antwoord. 
   Gij zegt - en mijn hart spreekt het na: 
   ‘zoek mijn aanschijn.’ 
   Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 
allen  refrein 

voorzang 5 Wend uw aangezicht niet van mij af, 
   wijs uw knecht niet toornig terug, 
   Gij die immer mijn hulp zijt geweest, 
   wil mij niet verwerpen en verlaten. 
allen  refrein 

voorzang 6 Wijs dan, Heer, mij uw weg, 
   leid mij op het pad dat niet afwijkt. 
   Laat mij niet ten prooi aan mijn haters; 
   geweld is hun adem. 
allen  refrein 

voorzang 7 O, als ik niet de zekerheid had 
   het heil des Heren te zien 
   in dit leven op aarde! 
   Wacht dan de Heer en wees sterk, 
   onbezweken van hart. 
   Wacht dan de Heer. 
allen  refrein 

Lezing, volgens het dagelijks leesrooster van Taizé 

Moment van verstilling 

Klankschaal klinkt 



Lofzang van Maria: Liedboek 157a 
 

 

Gebeden 
(de vetgedrukte tekst kunt u mee zeggen) 

Draag de namen die wij noemen 
een en altijd aan uw hart: 
God, bewaar hen! 

Dat geen mens ooit dieper valt 
dan de holte van uw hand: 
God, bewaar hen! 

 Er worden kaarsen aangestoken. 
 We denken aan de mensen  
 die wel wat licht en steun kunnen gebruiken. 
 We zijn een moment stil. 



Laat ons bidden hun een licht zijn, 
dat hen leidt voorbij het donker: 
God, bewaar hen! 

God, bewaar hen,  
want zij zijn toch in uw liefde ingelijst: 
God, bewaar hen! 

Onze Vader, gezongen  
Liedboek, 369b 

 

Orgelspel 



Lied 547, Met de boom des levens 
 

 

 

Zegenbede 
(de vetgedrukte tekst kunt u mee zeggen) 

De Levende richt ons op, 
gaat ons voor de weg, 
zendt ons uit tot vrede. 
God zij ons genadig en zegene ons 
en doe zijn aanschijn over ons lichten. 
AMEN. 

Meditatieve muziek


