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Kort inleidend orgelspel

De kaars wordt ontstoken
De mensen thuis worden uitgenodigd om een kaars of een lichtje aan te steken

ZINGEN: LB 256 - Blijf met uw genade bij ons (3x)

�

OPENINGSTEKST

V. Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V. Eeuwige God, Gij die het licht geschapen hebt
en de duisternis hebt overwonnen;
wij danken U dat Gij ons deze dag genadig hebt bewaard.
Wij bidden U: reken ons niet aan wat wij verkeerd deden;
keer ons om naar U toe 
en laat ons niet vallen uit uw hand.
AMEN.
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PSALMGEBED - uit Psalm 63

God, mijn God,
naar U blijf ik zoeken!
Een en al verlangen
dorst mijn hart naar U.
Al wat ik ben
is een land zonder water,
dor en doods
smacht het naar U.

Ik heb U gezien
in uw huis,
ik zag uw kracht
en uw grootheid.
Uw liefde gaat
mijn grenzen te buiten - 
mijn mond moet zingen
van U!
Zegenen wil ik U
heel mijn leven,
uw naam op mijn lippen,
de handen ten hemel.

Mijn hart is vol,
mijn mond stroomt over
van diepe dank.

Midden in de nacht
denk ik aan U,
fluister ik van U,
mijn helper!
In de schaduw van
uw vleugels zing ik
van U.

MUZIEK

EEN TEKST VAN DIETRICH BONHOEFFER

WIE BEN IK

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik kalm, blijmoedig en stevig
stap uit mijn cel,
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een landheer uit zijn slot.
Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk
spreek met mijn bewakers,
ik als de gebieder.
Wie ben ik? Ook zeggen ze mij
dat ik lijdzaam, glimlachend, fier
de rampzalige dagen verdraag
als iemand, gewend aan de zege.
Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen?
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf?
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen,
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht,
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang,
dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij,
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing,
waanzinnig van wachten op grotere dingen,
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver,
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn,
mat en bereid om van alles afscheid te nemen.
Wie ben ik? Deze of die?
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander,
ben ik beiden tegelijk? Voor de mensen een veinzer
en voor mezelf een zielige, zeurende zwakkeling.
Of lijkt wat in mij nog rest een verslagen leger,
dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen.
Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij.
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik.

Dietrich Bonhoeffer, juni 1944

STILTE

GEBEDEN

STIL GEBED

LUTHERS AVOND GEBED

Blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
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de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

AVONDLIED: LB 247: 1,3,5 - Blijf mij nabij

�

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

SLOTTEKST

V. Nu hier de avond valt
LAAT UW LICHT ONS LEIDEN,
WEES ONZE VREDE!
en wij de nacht ingaan, maar leven in het licht,
WEES ONZE VREDE!
Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,
WEES ONZE VREDE!
Zegen ons en wie ons nastaan
met het licht van uw ogen!
LAAT UW LICHT ONS LEIDEN,
WEES ONZE VREDE!

KORT AFSLUITEND ORGELSPEL
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