Samenkomen
om stil te zijn,
te bidden,
te bezinnen
en om verder te gaan...

In het licht van de paaskaars …
De paaskaars symboliseert het licht van Christus
die het duister, het kwaad heeft overwonnen

De dikgedrukte tekst in de liturgie mag u hardop meelezen

In de naam van de Vader, en de Zoon
En de Heilige Geest, amen
De Heer is mijn licht en mijn heil
Mijn God zal mijn duister doen opklaren
Licht en vrede van Jezus Christus zij met u,
En ook met u…
Gezegend bent U
eeuwige God,
schepper van dag en nacht
Nu de avond invalt,
vernieuw uw belofte,
ik zal er zijn voor jou.
Heer, toon uw aanwezigheid.
Laat uw Woord een lamp zijn
voor onze voet
en een licht op ons pad.
Dat we uw komst verwachten
Sterk ons,
in onze strompelende zwakheid
en onze schuifelende gang.
En maak onze tong los
om u te prijzen.
Zingen lied 134:2
Dat deze avond heilig, goed en vol vrede mag zijn.
Laten we bidden
één van hart en ziel.
Stilte

Heer,
als onze gebeden in de avond
opstijgen naar u
laat zo uw genade
op ons neerdalen
en ons hart vrijmaken
om u te loven
in blijdschap en eer.
Psalm: 97: 1, 5, 6
Canticum :
Laten wij ons verheugen en
eer geven aan onze God.
Ga de weg van de kinderen van het licht.
Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
Onderzoek wat de wil van de Heer is.
‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u
stralen.’
Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar
psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft.
Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer
en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles
in de naam van onze Heer Jezus Christus.
(uit de brief aan de Efeziërs )
Laten wij ons verheugen
en eer geven aan onze God.
Inleidend woord
Lezing uit de Bijbel: Openbaring 21: 1-7
Stilte

De Heer is mijn licht en mijn heil,
De Heer is mijn levenskracht
De Heer is mijn licht en mijn heil,
De Heer is mijn levenskracht
Licht schijnt in de duisternis,
En het duister heeft het niet in haar macht gekregen.
De Heer is mijn levenskracht
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
De Heer is mijn licht en mijn heil,
De Heer is mijn levenskracht
Het Magnificat/ lofzang van Maria:
U hebt grote dingen gedaan, o God,
Heilig is uw naam.
Zingen: lied 157a
U hebt grote dingen gedaan, o God,
Heilig is uw naam.
Gebeden:
- Dankgebed,
- Gebed voor de noden
- Avondlied 257
- Laten wij bidden in vertrouwen, zoals Jezus onze Redder ons
leerde …. Onze Vader
Zegen:
De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de vriendschap van de Heilige Geest
zij met ons allen
Amen
Zegenen wij de Heer - Wij danken God

