d. Alle dingen mogen komen en gaan in de stilte –
emoties en beelden, ze trekken ons voorbij.
En als het denken even is vertrokken,
opent in de leegte zich ons hart.
k. Dat het duister ons niet zal verschrikken,
Zo bidden wij nu, dat het een geleide mag worden
op de weg naar U toe:

VESPERS in de 40 dagen voor Pasen 2021
Maranathakerk

d. uw beschermende aanwezigheid
als een engel om ons heen.
allen: Geef Gij het uw beminden in de slaap,
Gij, die zegent met vrede.
Slotlied: Lied 992
Zegenbede (staande):
V:
Dat wij gezien zijn in Gods ogen
A:
en dat in ons het licht niet dooft.
V:
Dat God ons steeds tot leven blijft bewegen
ons elkaar als thuis en toekomst geeft.
A:
Wees daartoe gezegend door de Ene, de levende God!
Allen gaan zitten
Pianospel/orgelspel

op woensdagen van 19.30 tot 20.00 uur
−24 februari tot en met 24 maart 2021−

Pianospel/orgelspel

Stilte

Aansteken van de kaarsen

Lied:

Openingsvers v = voorganger, a = allen
V:
Naar U, Eeuwige, zoeken wij,
A:
op U is ons vertrouwen.
V:
Wees als een licht,
A:
hier in ons midden!

24-02
03-03
10-03
17-03
24-03

L 538: 1 en 4
L 542
L 715
L 816
L 547

Voorbeden en stil gebed
Psalmgebed
de onberijmde psalm in beurtspraak gesproken
k = kanselzijde, d = doopvontzijde
In beurtspraak (zie bijlage)
24-02 Psalm 27
03-03 Psalm 16
10-03 Psalm 100
17-03 Psalm 80
24-03 Psalm 67
Lied
24-02
03-03
10-03
17-03
24-03

L 539
L 537
L 991
L 561: 1, 3, 4, 5
L 536

Schriftlezing (NBV)
24-02 Marcus 1: 12-15
03-03 Marcus 2: 18-20
10-03 Marcus 2: 23-28
17-03 Marcus 4: 3-9
24-03 Marcus 8: 27-32a

V: … zo bidden wij
A: Heer, hoor ons gebed
Wij bidden het ‘Onze Vader …..’
Allen gaan staan
Avondgebed

k = kanselzijde, d = doopvontzijde
k. Deze dag is tot een eind gekomen.
Over de aarde verspreidt zich het donker,
nu de zon in het westen is ondergegaan.
Alle dingen keren terug tot hun oorsprong.
d. Uit de veelheid hebben wij ons losgemaakt
om ons te keren tot onszelf,
ons te keren tot U,
die de bron van ons leven wilt zijn.
k. Wij brengen U wat in ons is:
gedachten en zorgen,
vragen en angsten,
vreugde, verlangen en dank.
wil het raken met uw zuiverende nabijheid.

