
VESPERS - dinsdag 7 april in de Stille Week
voorganger: ds. Theo Menting
organist: Jos Thomassen

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 31

Bij U
vond ik mijn thuis,
beschaam mij
nooit en te nimmer.

Gij zijt betrouwbaar,
doe mij ontkomen!
Buig u naar mij,
kom haastig
en red mij.

Wees mijn omarming,
vast als een rots;
wees mij een thuis,
hecht als een wal.

Mijn redding, mijn grond,
mijn rots en mijn thuis,
blijf bij uw naam
en leid mij verder,
de valkuil voorbij
en help mij voortgaan.

In uw handen
beveel ik mijn leven,
Gij, Enige,
hebt mij bevrijd,
Gij, God, die mij bijblijft.

MUZIEK

EEN TEKST VAN DIETRICH BONHOEFFER

Gebed in grote nood 
van Dietrich Bonhoeffer

Heer God,
Ik zit diep in de ellende.
Zorgen drukken me loodzwaar op de borst,
ik weet niet meer hoe hier uit te komen.
God, wees genadig en help.
Geef kracht om te kunnen dragen
wat u op me afstuurt.
Laat de vrees mij niet in zijn greep krijgen.
Zorg als een vader voor mijn dierbaren,
vooral voor de vrouwen en de kinderen,
behoed hen met uw sterke hand
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voor alle kwaad en voor alle gevaar.
Barmhartige God,
vergeef me alles, waar ik bij u
en bij mensen verkeerd heb gehandeld.
Ik vertrouw op uw genade
en geef mijn leven geheel in uw hand.
Doe met mij zoals het u behaagt
en zoals het goed voor me is.
Of ik leef of sterf,
ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God.
Heer, ik wacht op uw redding en op uw rijk.
Amen.

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,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

AVONDLIED: LB 248 - De dag, door uwe gunst ontvangen
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2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4. Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.

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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