
Onze Vader   (Oecumenische tekst) 
  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 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. 
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INHOUD 
 

Maandag – 26 maart; avondgebed, aanvang 19.30 uur ......................................... blz. 1 
lector : Hanneke Dral 
organist : Kees Trommel 

Dinsdag – 27 maart; avondgebed, aanvang 19.30 uur ........................................... blz. 2 
lector : Erik Verkerk 
organist : Kees Trommel 

Woensdag – 28 maart; avondgebed, aanvang 19.30 uur ....................................... blz. 4 
lector : Mieke van der Veen 
organist : Kees Trommel 

 

Gebeden 
 

Avondgebed 
  Heer, aan het einde van de dag 

onderzoeken wij onszelf ten overstaan van U. 
Wij onderzoeken, wat klein is en wat groot. 
Wat is er belangrijk aan wat wij denken? 
Aan onze zorgen, 
aan onze angst, 
aan onze hoop? 
Wat daarvan is nodig, wat overbodig, 
wat was vruchtbaar, wat onvruchtbaar, 
wat is waarachtig, wat een masker? 

  Sommige dingen blijken zó klein, dat wij ze vergeten kunnen, 
ofschoon wij ze voordien erg belangrijk vonden. 
Andere dingen blijken zó groot, 
dat wij bereid moeten zijn veel te veranderen. 
Belangrijker dan onze prestatie, is ons toevertrouwen aan U. 
Want wij weten niet of deze dag vruchten heeft afgeworpen. 
U alleen ziet dat. 
U alleen kunt onze moeite zegenen. 

  Bescherm ons deze nacht en behoed allen  
met wie wij vandaag contact hadden, 
Geef licht aan onze geliefden en  
aan de mensen die beproefd worden. 
Geef ons een nieuwe dag; 
dat wij doen wat U in ons doen wilt 
en wij worden, die wij naar Uw idee en wil zijn. 

 

  Daarom bidden wij U met de woorden die Jezus ons leerde 
bidden: 
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WOENSDAG 
liturgische kleur: paars 

IN ST ILTE KOME N WIJ  SAME N 

Orgel Cantabile “ Als ik in gedachten sta” Martin Mans 

Psalmgebed 
Voorganger : Haast u, o Heer tot mijn hulp 
Allen : en wees tot mijn redding gereed 
Zingen  Psalm 14: 1 
Lezen  Psalm 14: 2 – 4 
Zingen  Psalm 14: 4 en 5 

De Schriften 
Schriftlezing  Marcus 12: 1 – 12 
Overdenking van het gelezene in stilte 
Zingen  Liedboek 558: 1, 5, 6, 9 en 10; ‘Jezus, om uw lijden groot’ 

Gebeden 
Voorbeden, drie maal met gezongen responsie door allen  

Stil gebed 
Avondgebed en oecumenisch Onze Vader (tekst op blz. 5 e.v.) 

Zingen  Liedboek 244: 1, 2 en 3; ‘Nu is de dag ten einde’ 

Zegenbede 
Voorganger : Laten wij de Heer loven 
Allen : en God danken. 
Voorganger : Zegene en behoede ons de Eeuwige 
Allen : nu en in al onze dagen. 
 
 

Stilte 

Orgel  ‘Via Dolorosa’ Billy Sprague & Niles Borop 

IN STILTE  VE RLATE N WI J  DE  KE RKZAAL

MAANDAG 
liturgische kleur: paars 

IN ST ILTE KOME N WIJ  SAME N 

Orgel  ´Sei stille dem Herrn´  Felix Mendelssohn-Bartholdy 

Psalmgebed 
Voorganger : Haast u, o Heer tot mijn hulp 
Allen : en wees tot mijn redding gereed 
Zingen  Psalm 1: 1 
Lezen  Psalm 1: 3 
Zingen   Psalm 1: 3 

De Schriften 
Schriftlezing  Marcus 11: 12 – 26 
Overdenking van het gelezene in stilte 
Zingen  Liedboek 547: 1, 2, 3 en 4; ‘Met de boom des levens’,  

Gebeden 
Voorbeden, drie maal met gezongen responsie door allen: 

Stil gebed 
Avondgebed en oecumenisch Onze Vader (tekst op blz. 5 e.v.) 

Zingen Liedboek 599: 1, 2, 3, en 4; ‘O diepe nacht die ons omringt’ 

Zegenbede 
Voorganger : Laten wij de Heer loven 
Allen : en God danken. 
Voorganger : Zegene en behoede ons de Eeuwige 
Allen : nu en in al onze dagen. 
 
 

Stilte 

Orgel  ‘Wenn ich einmal soll scheiden’ J.S. Bach 

IN STILTE  VE RLATE N WI J  DE  KE RKZAAL
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DINSDAG 
liturgische kleur: paars 

IN ST ILTE KOME N WIJ  SAME N 

Orgel  ´Wass mein Gott will´ J.S. Bach 

Psalmgebed 
Voorganger : Haast u, o Heer tot mijn hulp 
Allen : en wees tot mijn redding gereed 
Zingen  Psalm 2: 1 
Lezen  Psalm 2: 4 – 9 
Zingen  Psalm 2: 4 

De Schriften 
Schriftlezing  Marcus 11: 27 - 33 
Overdenking van het gelezene in stilte 
Zingen  Liedboek 756: 1, 2, 3, 4 en 5; ‘Laat komen, Heer, uw rijk’ 

Gebeden 
Voorbeden, drie maal met gezongen responsie door allen  

Stil gebed 
Avondgebed en oecumenisch Onze Vader (tekst op blz. 5 e.v.) 
 
Zingen  ‘De dag, geboren uit het duister’, (melodie LB 248) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat niet de dag ons achtervolgen 
alsof de zon niet onderging. 
Maar laat ons rusten in uw hoede; 
herken in elk van ons uw kind. 
 
Voor licht en leven ooit geschapen 
zijn wij. Zo hebt Gij ons gedacht. 
Wij geven ons aan U en slapen 
gerust, want Gij bewaakt de nacht. 
 
En laat de morgen voor ons dagen 
zoals Gij doet sinds het begin. 
Roep uit uw licht en al ons vragen 
vindt in uw liefde nieuwe zin. 

Zegenbede 
Voorganger : Laten wij de Heer loven 
Allen : en God danken. 
Voorganger : Zegene en behoede ons de Eeuwige 
Allen : nu en in al onze dagen.  
 
 
 

Stilte 

Orgel  ´Ave verum Corpus´  W.A. Mozart  
 
 

IN STILTE  VE RLATE N WI J  DE  KE RKZAAL  
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