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Kaars aansteken 
 
Koor: Christe qui lux es et dies, M. Praetorius  
 
O Christus die de zonne zijt 
der hemelse gerechtigheid, 
begroet ons met uw dageraad, 
nu hier het daglicht ondergaat. 

O Vader, dat uw liefde ons blijk’ 
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, 
o Geest, zend uwe troost ons neer, 
Drie-enig God, U zij al de eer! 

   
Inleidende woorden 
 
Stilte 
Openingsvers en lofprijzing (liedboek 190a) 

I: voorganger 

II: koor 
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Openingshymne 882  
Koor: 

 
 

2 allen 
Allerhoogste God, heilig met macht en 
kracht, 
machtig zonder grens, 
U woont in onze zwakheid, 
slaaf en nietig mens 
en wij aanschouwen uw almacht. 

3 allen 
Allerhoogste God, heilig en luisterrijk, 
luister ongekend, 
U werd veracht, verworpen, 
U die met ons bent 
en wij aanschouwen uw luister. 

 
4 koor 
Allerhoogste God, heilig en louter wijs, 
wijsheid zonder prijs, 
U koos de weg van dwaasheid, 
dwaasheid van het kruis 
en wij aanschouwen uw wijsheid. 
 

5 allen 
Allerhoogste God, heilig, het leven 
zelf, 
leven grenzeloos, 
uw liefde deed U sterven, 
vriendendienst aan ons 
en wij aanschouwen het leven. 

 
Psalmgebed: Turn Thy face from my sins (Psalm 51) – A. Sullivan  
 
Lezing   Jesaja 5: 18-24 
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Zingen: lied 858 
Koor 

 
 

2 allen 
Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 

3 koor 
Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
dat slaat geen dood meer stuk. 

 
4 allen 
Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 

 

 
Lezing  Matteüs 5: 1-16 
 
Zingen:  836  
Allen 
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2 mannen 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 

3 allen 
O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 

 
4 vrouwen 
Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 

 
5 allen 
Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart. 

 
 
Korte overweging 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
Koor:  Magnificat, De barmhartige ziet naar ons om (157 e) 
 

 
Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft Hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, 
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
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zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid.  
 

 
Voorbeden 
 
Na elke voorbede klinkt:   
v Zo bidden wij samen:  
a  Bewaar ons, Heer, in uw vrede. 
 
Koor: Onze Vader – I. Stravinsky   
 
Luthers avondgebe 
 
Slotlied  Wie op uw woord vertrouwt o God  
 
Koor 
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2 allen 
Zegen dit huis, waarin het licht,                                                                         
de duisternis weerspreekt.                                                                                  
Waar dromen worden tot gebed,                                                                           
dat ooit Uw rijk aanbreekt.                                                                                
Waar Uw gemeente adem schept,                                                                       
zich aan de lofzang laaft,                                                                                          
zij zingend van Uw geest geniet                                                                          
en zich reisvaardig maakt. 

3 koor 
Met ieder die is voorgegaan,                                                                     
die aan de nacht ontoog,                                                                          
houden wij, aan elkaar gehecht,                                                                    
uw Naam met liefde hoog.                                                                           
Hem te gedenken wijst het spoor                                                                 
dat Gij met mensen gaat.                                                                                
Laat onze weg ook teken zijn                                                                        
dat Gij ons niet verlaat. 

 
4 allen 
Gezegend huis, dat op U bouwt                                                                    
en torent in de tijd,                                                                                          
dat reikhalst naar de stad van goud,                                                    
naar vrede wereldwijd.                                                                              
Godlof, in onze steenwoestijn,                                                                    
biedt Gij Uw looftocht aan.                                                                          
Roep ons tot pelgrims die van hier,                                                     
gezegend verder gaan. 

 

 
Zegenbede (190a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koor:  Sunset and evening star 
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Sunset and evening star, 
And one clear call for me! 
And may there be no moaning of the 
bar, 
When I put out to sea, 
But such a tide as moving seems 
asleep, 
Too full for sound and foam, 
When that which drew from out the 
boundless deep 
Turns again home. 

Twilight and evening bell, 
And after that the dark! 
And may there be no sadness of 
farewell, 
When I embark; 
For tho' from out our bourne of Time 
and Place 
The flood may bear me far, 
I hope to see my Pilot face to face 
When I have crost the bar. 

 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 
 

De collecte vindt op twee manieren plaats: 
  
De voorkeur heeft een girale overboeking op banknummer 
NL29RABO0373734034 t.n.v. SKG CvK Prot Gem Zutphen 
 
Alternatief is de traditionele collecte in contanten bij de uitgang van de kerk 
of via deze QR code 

 
 
Gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage met een streefbedrag van € 5,-. 
Uw gift is meer dan welkom. Met de opbrengst kan de PG Zutphen deze 
vespers in de toekomst blijven organiseren. 
 
Wij zien u graag terug op 2 oktober tijdens de orgelvespers met Klaas Stok. 
Voorganger is Ds. Marrit Bassa uit Heerde.   


