
Vesper in de stad (30 juni 2021) 

De Paaskaars brandt 

Stilte 

Klankschaal klinkt    

Openingsgebed 
(de vetgedrukte tekst kunt u mee zeggen) 

Gij, die mensen heelt 
en tot leven roept 
door het heilzaam Woord 
van profeten en apostelen, 
open ons voor Jezus, uw Zoon, 
en doe ons hier 
de kracht ervaren 
die van Hem uitgaat 
en ons zal doen herleven, 
dit uur en al onze dagen. 
AMEN. 

Lichtlied: Liedboek 296, Die de morgen ontbood  

 



Psalm 119 (liedboek: 119b)  

!  

!  

!  

Lezing, volgens het dagelijks leesrooster van Taizé:    Eerste brief van Petrus 5: 5-11 

Moment van verstilling 

Klankschaal klinkt 

Lofzang van Maria: Liedboek 157a, vers 1 en 4  (dit lied zingen we met ons allen) 
 
         4 Hij heeft het lang voorzegd: 
          aan Israël, zijn knecht 
          zal Hij genade schenken 
          en Hij zal Abraham 
          en al wie na hem kwam 
          in eeuwigheid gedenken. 



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 voor hen een licht zijn, 
dat hen leidt voorbij het donker: 
God, bewaar hen! 

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

Onze Vader, gezongen (Liedboek 369b) 

 



Orgelspel 

Lied 84, vers 1 en 6    (dit lied zingen we met ons allen) 

!  

6. Want God onze Heer die ons mild 
 bestraalt als zon, beschermt als schild, 
 zal in genade ons verhogen. 
 Zijn hand onthoudt het goede niet 
 aan wie oprecht Hem hulde biedt 
 en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
 Heer, die het al in handen houdt, 
 welzalig die op U vertrouwt. 

Zegenbede 
(de vetgedrukte tekst kunt u mee zeggen) 

God van leven, 
doe ons vasthouden aan de hoop 
die uw Woord in ons wekt. 
Laat ons bestaan getekend worden 
door vertrouwen in U 
die ons niet prijsgeeft aan de dood, 
maar hebt bestemd hebt om te leven. 
En die ons zegent, 
vandaag en al onze dagen. 
AMEN. 

Meditatieve muziek 




