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Toelichting op de vespers  
 
In de lezingen volgen we de gebeurtenissen in de Goede 
Week zoals Lucas die beschrijft. In elke lezing wordt 
tevens één van de deugden zichtbaar. Deugden dateren 
uit de tijd van de Griekse wijsgeren, o.a. Plato, en spelen 
al 2000 jaar in de kerk een belangrijke rol. Deugden 
hebben alles te maken met zelfontplooiing om mens te 
worden zoals God heeft bedoeld. Het gaat om een 
levenshouding waarin je zelf kan oefenen, altijd weer 
opnieuw. Zodra deugden opgelegd worden aan anderen 
in starre regels, dan slaat dit om in moralisme en dat is 
zeker niet meer van deze tijd. 
 
Traditioneel zijn er vier deugden en in elke vesper 
benoemen we er één: 
 
maandag: Temperantia: gematigdheid - matigheid - 
zelfbeheersing, 
 
dinsdag: Fortitudo: moed - sterkte - vasthoudendheid - 
standvastigheid, 
 
woensdag: Prudentia: voorzichtigheid - verstandigheid - 
wijsheid, 
 
zaterdag: Justitia: rechtvaardigheid - rechtschapenheid. 
  
  



In de schilderkunst zijn er veel afbeeldingen gemaakt 
van de deugden, waarbij elke deugd steeds als een 
vrouw wordt afgebeeld. 
 

 
De afbeeldingen die wij tonen zijn van de Italiaanse 
schilder Giotto en zijn in 1305 geschilderd in de 
Scrovegnikapel in Padua. Giotto wordt gezien als de 
eerste Renaissance schilder in Italië. In deze schilderijen 
imiteert Giotto de beeldhouwkunst: de eerste indruk is 
dat het beeldhouwwerken zijn maar het zijn toch 
schilderijen die in grisaille zijn uitgevoerd, d.w.z. in vele 
nuances van wit- en grijstinten. 
 

 
  



Maandag 11 april 2022 
Temperantia: gematigdheid - matigheid - 

zelfbeheersing 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorgangers: Dianne van Ginkel en Matthijs Marell 
Piano: Klaas Koop 



Welkom       
  
Woorden bij het aansteken van de kaars  
Voor eenzamen brandt geen licht. 
Laat dit licht hun Gods nabijheid zijn. 
Voor angstigen brandt geen licht. 
Laat dit licht hun vrede zijn. 
Voor verbitterden brandt geen licht. 
Laat dit licht hun vreugde zijn. 
Voor hopelozen brandt geen licht. 
Laat dit licht hun hoop zijn 
 
Luisteren naar: Nederig van hart 
m. Brenton Brown, t. Peter van Essen 

 
Hier aan uw voeten Heer, 
Kwetsbaar en klein, 
Leert u mijn nederig 
Als U te zijn. 
 
Heer van gerechtigheid, 
U was bereid 
Eerst zelf die weg te gaan 
Van nederigheid. 
 
U bent een vriend van de zwakken, 
De armen geeft U brood. 
U wast de voeten van zondaars, 
Omarmt hen in hun nood. 
 



Ik wil als U zijn, Heer Jezus, 
Bewogen Man van smart; 
Maak mij zachtmoedig als U Heer 
En nederig van hart.  
 
2x 
 
U bent een vriend van de zwakken, 
De armen geeft U brood. 
U wast de voeten van zondaars, 
Omarmt hen in hun nood. 
 
Ik wil als U zijn, Heer Jezus, 
Bewogen Man van smart; 
Maak mij zachtmoedig als U Heer 
En nederig van hart. 
Maak mij zachtmoedig als U Heer 
En nederig van hart. 
 
Drempelgebed 
V:  Heer, wij staan hier voor U, 

met ons geloof en onze twijfel, 
met onze kracht en onze zwakheid, 
met onze vreugde en ons verdriet. 

A:  Heer, behoed ons, keer ons naar u toe 
en schenk ons de adem van uw Geest. Amen. 

 
 
 
 



Psalmengebed: Psalm 116 
Uit Psalmen dichtbij, de bijbel in gewone taal 

 
Ik heb de Heer lief, 
want hij luister naar mij. 
Als ik om hulp roep, 
geeft hij mij antwoord. 
Ik blijf tot hem bidden, 
mijn leven lang. 
 
Ik was al bijna dood, 
het land van de dood zag ik al. 
Ik was bang, ik had pijn. 
Toen riep ik naar de Heer: 
‘Heer, red mijn leven!’ 
 
De Heer is goed voor mensen in nood. 
Hij is een God die mensen liefheeft, 
hij beschermt iedereen die zwak is. 
Toen ik machteloos was, 
heeft de Heer me bevrijd. 
 
Ik vind weer rust, 
Want de Heer heeft mij geholpen. 
Hij heeft mijn tranen gedroogd, 
Hij zorgde ervoor dat ik niet viel.  
Ja, hij heeft me gered van de dood.
 
 
 
 



Avondlied: Nu het avond is 
m. Malawi, bewerkt door Tom Colvin, t. Andries Govaart 
 

 
 

2. In de duisternis,  
in de duisternis, 
waak, Gij Schepper, als wij slapen. 
 

3. U behoren wij, 
u behoren wij, 
waak, Gij Schepper, als wij slapen. 
 

4. Die ons hebt behoed, 
die ons hebt behoed, 
waak, Gij Schepper, als wij slapen. 
 

5. Zie toch naar ons om, 
zie toch naar ons om, 
waak, Gij Schepper, als wij slapen. 
 



 
6. Gij die liefde zijt, 

Gij die liefde zijt, 
waak, Gij Schepper, als wij slapen. 
 

7. Zegen ons vannacht, 
zegen ons vannacht, 
waak, Gij Schepper, als wij slapen. 

 
Lezing: Mattheüs 5: 1-10 
1Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar 
ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam 
het woord en onderrichtte hen: 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is 
het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost 
worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land 
bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God 
zien. 
9Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 
worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
 



 
Lucas 22: 24-27  
24Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag 
wie van hen de belangrijkste was. 25Jezus zei tegen hen: 
‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen 
onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich 
weldoener noemen. 26Laat dat bij jullie niet zo zijn! De 
belangrijkste van jullie moet de minste worden en de 
leider de dienaar. 27Want wie is belangrijker, degene die 
aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet 
degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als 
iemand die dient. 
 
Woord van de Heer 
A. Wij danken u God 
 
Korte overweging 
 
Meditatief muzikaal intermezzo – gelegenheid voor 
persoonlijke overdenking 
 
Passielied: U komt mij lieve God 
t. Jaap Zijlstra, m. Willem Vogel 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Ik bid U, laat het licht 

dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart 

 
Gebed, afgesloten met: 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Slotlied: Zoekend naar licht, hier in het duister 
t. Elly Zuiderveld-Nieman, m. Bernadette Farrell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

Zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
Zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Zegenbede 
V.   Moge de almachtige God ons zegenen en behoeden, 
       in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. 
A    Amen. 
 
 

We verlaten de kerk in stilte.  



Dinsdag 12 april 2022 
Fortitudo: moed - sterkte - vasthoudendheid - 

standvastigheid 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorgangers: Elly de Klein en Maarten Kool 
Muzikale begeleiding: Geurt v/d Brink 



Welkom 
 
Woorden bij het aansteken van de kaars  
 
Gezongen voorbereiding: Jezus, om uw lijden groot 
t. Jan Wit 

 

 
 
6   Om het zwijgen, het geduld, 
 waarmee Gij de wet vervult, 
 als men vrucht'loos zoekt naar schuld, 
 Kyrie eleison. 
 
7   Om het woord van godlijk recht 
 dat Gij tot uw rechters zegt, 
 zelf hebt Ge uw geding beslecht, 
 Kyrie eleison. 
 
 
 
 



Drempelgebed 
V.  Onze hulp in de naam van de Heer, 
A.  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V.  Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
A. en laat ons weer in vrede leven. 
 
Psalmengebed 
 
Avondlied: Ubi caritas et amor - Waar vriendschap en 
liefde is, daar is God 
m. Jacques Berthier 

 
 
Lezing: Lucas 22: 39-46   
39Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de 
Olijfberg. De leerlingen volgden hem. 40Toen hij daar 
was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in 
beproeving komen.’ 41En hij liep bij hen weg, tot 
ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer 
om te bidden. Hij bad: 42‘Vader, als u het wilt, neem dan 
deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar 
wat u wilt gebeuren.’ 43Uit de hemel verscheen hem een 
engel om hem kracht te geven. 44Hij werd overvallen 



door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in 
grote druppels als bloed op de grond. 45Toen hij na zijn 
gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij 
dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, 46en hij zei 
tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat 
jullie niet in beproeving komen.’ 
 
Woord van de Heer 
A. Wij danken u God 
 
Korte overweging 
 
Meditatief muzikaal intermezzo – gelegenheid voor 
persoonlijke overdenking 
 
Passielied: Een mens te zijn op aarde 
t. Willem Barnard, m. Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 - Psalm 
128 

 
 
 



4    Een mens te zijn op aarde 
  in deze wereldtijd, 
  dat is de Geest aanvaarden 
  die naar het leven leidt; 
  de mensen niet verlaten, 
  Gods woord zijn toegedaan, 
  dat is op deze aarde 
  de duivel wederstaan. 
 
Gebed, afgesloten met: 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied: Zoekend naar licht, hier in het duister 
t. Elly Zuiderveld-Nieman, m. Bernadette Farrell 

(Zie liturgie van maandag voor de melodie) 
 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
Zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
Zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 

Zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Afsluiting en zegenbede 
 
 
We verlaten de kerk in stilte. 
  



Woensdag 13 april 2022 
Prudentia: voorzichtigheid - verstandigheid - 

wijsheid 
 

 

 
Voorgangers: Marijke Rensink en Ineke Bernink 
Piano: Arda Mensink 
Viool: Leonie Giltaij 



Welkom  
 
Lied bij het aansteken van de kaars:   
Als alles duister is (2x) 
 

 
 
Voorbereiding 
Heer, nu de avond valt komen wij tot U.  
De dag gaat ten einde en heeft genoeg aan zijn eigen 
kwaad.  
Neem de last daarvan van ons af en bewaar wat goed 
was.  
Mogen uw ogen over ons geopend zijn wanneer wij de 
ogen sluiten.  
 
Drempelgebed 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
en laat ons weer in vrede leven.  
 



Eerste lezing:  Jacobus 3, vers 13-17 
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? 
Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een 
onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.  
Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of 
egoïsme, dan kunt u beter niet zo hoog van de toren 
blazen; u zou de waarheid geweld aandoen.  
Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, 
ongeestelijk, demonisch.  
Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en 
allerlei kwaad hoogtij.  
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver 
en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan 
ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, 
ze is onpartijdig en oprecht.  
 
Avondlied: Kom Schepper God, o heilige Geest   

 

 
 



3. Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 

 
5. Weer van ons ’s vijands list en nijd 

en geef ons vrede in plaats van haat, 
opdat wij volgen waar Gij leidt 
en mijden wat de zielen schaadt.  

 
Evangelie-lezing: Lucas 23: 1-4 en 13-14 
Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus. 
Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen 
hem in: “We hebben vastgesteld dat deze man ons volk 
van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan 
weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat 
hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn”.  
Pilatus vroeg hem: “Bent u de koning van de Joden?”. 
Jezus antwoordde: “U zegt het.” 
Daarop zei Pilatus tegen de hogepriesters en de 
samengeschoolde menigte: “Ik vind niets waaraan deze 
man schuldig is”.  
Pilatus riep de hogepriesters, de leiders en het volk bij 
zich en zei tegen hen: “U hebt die man voor mij 
gebracht als iemand die het volk van het rechte pad 
afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw 
bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u 
hem beticht, schuldig heb bevonden.  
 
 



Woord van de Heer 
A. Wij danken u God 
 
Gedachte bij de lezingen 
 
Mediatief muzikaal intermezzo – gelegenheid voor 
persoonlijke overdenking 
 
Passielied: Jezus, om uw lijden groot  

 
6. Om het zwijgen, het geduld,  

waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld 
Kyrie eleison 

 
7. Om het woord van goddelijk recht 

dat Gij tot uw rechters zegt, 
- zelf hebt Ge uw geding beslecht, - 
Kyrie eleison.  



Voorbedes 
En laten we tenslotte gezamenlijk bidden tot God, onze 
Vader, met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:  
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen.  
 
Slotgedachte 
Ik vroeg om kracht  
en ik kreeg moeilijkheden om me sterk te maken.  
Ik vroeg om wijsheid 
en ik kreeg problemen om op te lossen.  
Ik vroeg om moed 
en ik kreeg gevaar om te overwinnen.  
Ik vroeg om steun 
en ik kreeg kansen.  
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. 
Ik kreeg alles wat ik nodig had.  
 
 
 



Slotlied: Zoekend naar licht, hier in het duister 
t. Elly Zuiderveld-Nieman, m. Bernadette Farrell 

(Zie liturgie van maandag voor de melodie) 
 
3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 

Zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

Afsluiting en Zegenbede 
 
 
We verlaten de kerk in stilte.  



  



Zaterdag 16 april 2022 
Justitia: rechtvaardigheid - rechtschapenheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorgangers:  Ineke Sloots en Pieter Meijer 
Musici:  Piet Pannekoek - klarinet 

Ida Wassenaar - piano 



Welkom 
 
Woorden bij het aansteken van de kaars 
We ontsteken een kaars 
om onze wanhoop te verdrijven 
als teken 
dat we durven geloven 
dat de duisternis niet zal overheersen 
en dat er licht zal zijn voor iedereen. 
 
Gezongen voorbereiding: Als alles duister is 
melodie: J. Berthier 

Drempelgebed 
V.  Onze hulp in de naam van de Heer, 
A.  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V.  Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
A. en laat ons weer in vrede leven. 
 
 
 



Psalmengebed: uit psalm 1 
Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
 
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 
 
Avondlied: Uit uw hemel zonder grenzen 
tekst: Huub Oosterhuis, melodie Jaap Geraedts 

 
4. Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 



5. Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
    
Lezing Lucas 23: 
44-45Rond het middaguur werd het donker in het hele 
land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 
drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de 
tempel doormidden. 46En Jezus riep met luide stem: 
‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat 
gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 47De centurio 
zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: 
‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ 
 
Lezing Ezechiël 18: 
5Stel, iemand is rechtvaardig. Hij is mij trouw en doet 
het goede. 6Aan de offermaaltijden op de bergen neemt 
hij niet deel en hij vereert de afgoden van het volk van 
Israël niet; hij onteert de vrouw van een ander niet, hij 
maakt haar niet onrein, en met een vrouw die ongesteld 
is heeft hij geen gemeenschap; 7hij buit niemand uit, 
geeft de schuldenaar zijn onderpand terug en besteelt 
niemand. Hij deelt zijn brood met al wie honger heeft, 
wie naakt is geeft hij kleren; 8hij vraagt geen rente 
wanneer hij geld uitleent of toeslag wanneer hij het 
terugkrijgt; hij begaat geen onrecht en geeft een eerlijk 
oordeel bij onderlinge geschillen; 9hij houdt zich aan 
mijn geboden en leeft werkelijk naar mijn voorschriften. 



Zo iemand is rechtvaardig en zal zeker in leven blijven 
– spreekt God, de HEER. 
 
Woord van de Heer 
A. Wij danken u God 
 
Gedachte bij de lezingen 
 
Meditatief muzikaal intermezzo – gelegenheid voor 
persoonlijke overdenking 
 
Lied: Licht, ontloken aan het donker 
melodie: Willem Vogel, tekst: Sytze de Vries 
 

 
 
3. Licht, aan liefde aangestoken, 
Licht, dat door het donker brandt, 
Licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
 



4. Licht, verschenen uit den hoge, 
Licht, gedompeld in de dood, 
Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
Gebeden 
We sluiten de voorbeden af met het gebed dat aan ons 
is overgeleverd: 
 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied: Zoekend naar licht, hier in het duister 
t. Elly Zuiderveld-Nieman, m. Bernadette Farrell 

(Zie liturgie van maandag voor de melodie) 
 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
Voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zegenbede 
V. Laat je hart waken, ook wanneer je slaapt. 
 Laat de hoop groeien in je hart 
 en zie geduldig en vol hoop uit 
 naar de nieuwe morgen, 
 die nieuwe glans zal geven 
 aan alle mensen. 
 in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. 
A AMEN  
 
 
We verlaten de kerk in stilte. 
 


