Drie Avondgebeden in de Stille Week van
2019
in de kerk aan de Dorpsstraat

Licht
het eerste woord gesproken
door een onvermoede
scheppende Stem
aanstotend Licht
tot opstaan opnieuw
Adem om te leven
Levenslicht
aanstotend Licht
in mensen
opvlammend tot hoop
op vrede en gerechtigheid
voor ieder mens
tot heelheid van de schepping
Licht van ons geweten
aanstotend Licht
onuitvlambaar
temidden van mensen
opwarmend tot liefde
als niet aflatend Vuur
mensen tot bondgenoot
tot reisgenoten onderweg
Sjon Donkers

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Stilte
Kaarsen worden aangestoken
Muziek
Bemoediging:
V:

Nu deze dag tot een einde komt
en het donker zich over de aarde spreidt,
brengen wij bij U wat in ons is:

A:

V:

onze gedachten en zorgen
onze vragen en angsten
onze vreugde, verlangens en dank.
Keer U tot ons,
raak ons aan met uw aanwezigheid
en hoor ons als wij zingen:

Lied 598, Als alles duister is 3x zingen

Psalmgebed
Maandag: Lezen Psalm 31: 2a, 3-7;
Zingen Psalm 31: 6

Dinsdag: Lezen Psalm 31: 11-14;
Zingen psalm 31: 12
12. Maar ik vertrouw op U, mijn tijden,
o HEER, zijn in uw hand;
maak mij dan niet te schand!
Ach, kom mij uit de hand bevrijden
van wie, op mij verbolgen,
mij totterdood vervolgen.

Woensdag: Lezen Psalm 31: 20-23;
Zingen psalm 31: 19
19. God slaat de trotsen die Hem griefden,
maar steunt met raad en daad
wie zich op Hem verlaat.
Hoopt op den HEER, gij zijn geliefden,
houdt moed, blijft Hem verwachten,
Hij schenkt u nieuwe krachten.
Stilte
Lezing
Maandag: Lucas 22: 19 en 20 bij de icoon van het laatste
avondmaal
Dinsdag: Matteüs 26: 47-50 bij de icoon van de gevangenneming
Woensdag: Johannes 19: 26, 27 bij de icoon van Johannes en
Maria onder het kruis
Stilte
Muziek
Zingen
Maandag: Lied 561: 1, 4, 5

4. O Liefde uit de eeuwigheid,
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,
5. opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet,
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.
Dinsdag: Lied 561: 1, 2, 3
1. O Liefde die verborgen zijt
3. De minsten van de mensen zijn
in diepe stilten eeuwigheid,
daar uitgestrekt in angst en pijn.
erbarm U over ons bestaan,
Tot aan het eind der wereld lijdt
het wordt verraden en verdaan. Christus in hun verlatenheid.
2. Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.
Woensdag: Lied 610: 1, 3, 5

3. Zijt Gij het Heer,
die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

5. Wek ons voorgoed!
Zet met uw gloed
ons recht op onze voeten.
Vol van leven zullen wij
’t morgenlicht begroeten.

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk bidden we hardop:
God, luisterende God,
Wij danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden. Amen.
Zingen
Maandag: Lied 558: 1

Dinsdag: Lied 558: 3
3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
Woensdag: Lied 558: 4
4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden,
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
Zegenbede
V: Zegen ons vannacht. Waak, Gij Schepper, als wij slapen
A: Amen
Muziek
We verlaten in stilte de kerk.

