
Avondgebed stille week 2023, maandag 3 april

we komen in stilte binnen

lofprijzing
Gezegend zijt Gij, koning der wereld, 
die de vlam in ons hart bewaart, 
wakker haar aan
tot de nacht is gedaan 
en het duister geleden.

moment van inkeer

zingen lied 248: 1

lezing van psalm 22: 1 t/m 12

zingen psalm 25b (met herhalingen)

lezing uit het Nieuwe Testament, Matt. 20: 17-29

moment van inkeer en verstilling

Luthers avondgebed (allen)
Heer, 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.



zingen lied 990: 1, 2 en 6

zegenbede
v: De Heer schenke ons zijn zegen, 

Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.

a: Amen.
v: Loven wij de Heer.
a: Wij danken God!

meditatieve pianomuziek



Avondgebed stille week 2023, dinsdag 4 april

we komen in stilte binnen

lofprijzing
Gezegend zijt Gij, koning der wereld, 
die de vlam in ons hart bewaart, 
wakker haar aan
tot de nacht is gedaan 
en het duister geleden.

moment van inkeer

zingen lied 248: 1

lezing van Psalm 22: 1 t/m 3 en 12 t/m 20

zingen psalm 25b

lezing uit het Nieuwe Testament, Matt. 22: 1-10

moment van inkeer en verstilling

Luthers avondgebed (allen)
Heer, 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.



zingen lied 538: 1, 3 en 4

zegenbede
v: De Heer schenke ons zijn zegen, 

Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.

a: Amen.
v: Loven wij de Heer.
a: Wij danken God!

meditatieve pianomuziek


