AVONDGEBED
Zondag 17 MAART, aanvang 17:00 uur.
Voorganger:
Muzikale medewerking:

Ds. G. de Goeijen
Bram Jaspers, Kleinkoor o.l.v. Henk Linker

Orgelspel

O Haupt voll Blut und Wunden
M. Reger (1873-1916)

Welkom en muzikale voorbereiding
Stilte
Opening en lofprijzing:
Voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Beantwoord met zingen Liedboek 195
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
Lied: Liedboek 536
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
2. De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Psalmen: Lied 139C (antifoon B), verzen 1 t/m 4, 20 t/m 24
- door het Kleinkoor
Antifoon: Doorgrond mij, ken mijn hart,
God, leid mij op uw weg.
1. Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,
2. U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
3. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
4. Geen woord ligt op mijn tong,
of U, Heer, kent het ten volle.
20. ze spreken kwaadaardig over U,
uw vijanden misbruiken uw naam.
21. Zou ik niet haten wie U haten, Heer,
niet verachten wie tegen U opstaan?
22. Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,
ze zijn mijn vijand geworden.
23. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
24. zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Doorgrond mij, ken mijn hart,
God, leid mij op uw weg.
Psalm 69: 4, 5, 6 & 7
4. Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed,
hoor mij en kom mij met uw hulp te stade;
ik smeek U om een stonde van genade,
ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet.
Houd mij dan vast en wees mij toegedaan,
antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen.
Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan,
laat mij niet door het water overstelpen.

5. Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht,
bang is het mij te moede, houd mij staande.
Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn schaamte,
spreek over hen die mij benauwen recht!
Nergens is troost en nergens medelij!
Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken.
Kom nader, Heer, en maak mijn leven vrij
dat mij het hart niet gans en al ontzinke.
6. Hun eigen tafel worde tot een strik
en tot een val voor al hun disgenoten;
doe hen verdolen met hun oog gesloten
en doe verduistering dalen voor hun blik.
Stort, Here God, op hen uw gramschap uit
en laat de gloed uws toorns hen achterhalen,
hun woonplaats zij aan het verderf gewijd,
doe over hun bestaan de schaduw dalen.
7. Want wie door uw gericht ten dode ging,
die wordt tot mikpunt van hun spot genomen.
Voeg schuld bij schuld en laat hen nimmer komen
tot uw genade, uw rechtvaardiging!
Laten hun namen worden uitgewist,
dat zij niet langer in uw boek ten leven,
waarin niet één der uwen wordt gemist,
met het rechtvaardig volk zijn opgeschreven.
Lezing: Markus 14: 17-21
(NBG ’51)
17
En toen het avond geworden was, kwam Hij met de twaalven. 18En
terwijl zij aanlagen en aten, zeide Jezus: Voorwaar, Ik zeg u, dat een
van u Mij verraden zal; een die met Mij eet. 19Zij begonnen bedroefd
te worden en één voor één tot Hem te zeggen: Ik toch niet? 20En Hij
zeide tot hen: Eén van de twaalven, die met Mij in de [ene] schotel
indoopt. 21Want de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem
geschreven staat, doch wee die mens, door wie de Zoon des mensen
verraden wordt. Het ware voor die mens goed, als hij niet geboren
was.

Overdenking
Stilte
Canticum: Liedboek 160B
Koor: Laat onder u de gezindheid zijn
van Jezus Messias, beeld van God,
die niet greep naar het zijn-als-God,
maar het naakte bestaan verkozen
en de rol van slaaf aanvaard heeft,
Allen:

Heer is Hij, Jezus Messias,
tot glorie van God, de Vader!

Koor:

Die gelijk aan wat mensen zijn
in hun donkere diepte deelde
en gehoorzaam was tot de dood.

Allen:

Heer is Hij, Jezus Messias,
tot glorie van God, de Vader!

Koor:

Om dit alles heeft God Hem verhoogd
en bekleed met de Naam der namen,
in zijn Naam zal eens alles zich buigen.

Allen:

Heer is Hij, Jezus Messias,
tot glorie van God, de Vader!

Gebeden: Voorbeden – Avondgebed – Onze Vader, Liedboek 369b
NLB 369b
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
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.
Lied: Liedboek 547:
Koor: 1. Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Allen: 2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Koor: 3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Allen: 4. Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Koor: 5. want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Allen: 6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Zegenbede
Orgelspel

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
H. Walcha (1907-1991)

Collecte bij de uitgang voor de onkosten

