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Avondgebed Stille Week   
 
WOENSDAG 8 APRIL 2020 
 
Organist/pianist: Dianne Heijstee 
Muzikale medewerking: Marlene Erdmann, dwarsfluit 
Lector:  André de Oude 
 
Stilte  De Paaskaars brandt 
 
Muziek  Etüde a-moll  - Alexander Goedicke (1877-1957), uit 60 leichte Stücke für Anfänger op. 36, Nr. 37 
 
Psalmgebed 
Voorganger  God kom ons te hulp! 
Allen  HAAST U OM ONS TE HELPEN. 
Voorganger Doe ons vandaag verstaan wat tot vrede leidt. 
Allen  OPEN ONZE OGEN. 
Lezen  Psalm 1 
 
Muziek  ‘Kleine Suite (Andante) - Hendrik Andriessen (1892-1981) 
 
De Schriften 
Lezen  Jeremia 17: 5-10 en 15-17 
Overdenking van het gelezene in stilte 
Zingen  ‘Een mens te zijn op aarde’ [LB 538: 1, 2 en 4] 
 
Gebeden 
Voorbeden, driemaal met gezongen responsie door allen LB 367h 
 
Avondgebed  
Stil Gebed 
Onze Vader  
 
Zingen  ‘Met de boom des levens’ [LB 547:1, 4, 5 en 6] 
 
Zegenbede 
Voorganger Dat onze handen zich blijven openen voor God, voor elkaar, 
Allen  dat onze voeten de lieflijke weg van vrede gaan met elkaar, 
  dat onze tong de woorden vindt die helen en vertroosten in zorg om elkaar 
  en dat in ons Gods licht niet dooft. 
Voorganger Daartoe zegene ons de Eeuwige, 
  alle dagen van ons leven. 
Allen  Amen  
 
Muziek  Sonata in g moll (Adagio) - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 
In stilte verlaten we de kerkzaal 
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Avondgebed 
 
Blijf bij ons, God, 
en ken ons bij onze namen 
als uw kinderen. 
 
Bewaar ons 
als de nacht ons sprakeloos maakt 
en angst aanjaagt. 
 
Bewaar ons,  
wanneer uw Naam verbleekt 
onder onze twijfels 
en onze nacht geen ster meer kent. 
 
Bewaar uw schepping 
voor het duister dreigen 
van een blijvende nacht. 
 
Bewaar vriend en vreemde, 
voor hen, die van hen houden, 
voor uw grote dag. 
 
Bewaar ons allen 
in de nacht van pijn en zorgen – 
in de beproevingen van het leven 
en zegen ons 
met het licht van uw ogen. 
 
 
Oecumenisch Onze Vader 
 
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 vergeven onze schuldenaren 
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. 


