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STILTE
allen gaan staan
OPENINGSVERS
voorganger Niet om te oordelen zijt Gij gekomen God,

maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.

allen Neem ons
zoals wij hier aanwezig zijn
met heel ons zondige verleden.

v. Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld;
Gij zijt de Schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde
tot in eeuwigheid.

a. Amen

LIED 130A



 
2  Ik hoop op God de Heer en wacht
het woord dat Hij zal spreken.
Al loopt het naar de middernacht,
ik volg zijn heilig teken.
Mijn hart is in de donkerheid
een wachter die het licht verbeidt,
een wachter op de morgen.

3  Hoop, Israël, op God de Heer
die rijk is aan genade.
Want Hij verlaat u nimmermeer,
al kiest gij ook ten kwade.
Hij leidt u door de woestenij
en maakt gans Israël eens vrij
van ongerechtigheden.

allen gaan zitten
PSALMGEBED   Psalm 27

De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

2 Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.

3 Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

4 Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.



5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
hij verbergt mij veilig in zijn tent,
hij tilt mij hoog op een rots.

6 Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

7 Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt u na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,

9 verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.

10 Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

11 Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,

12 lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.

13 Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?

14 Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

  
LEZING UIT DE PROFETEN 

Jesaja 42, 1-7



MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING
LIED  ‘van veertig regels’ – voor de Stille week
t. W. Barnard; m. Lied 25a

1 De HEER zal ons bevrijden,
hij neemt ons leven aan 
voor nu en alle tijden,
dat wij in vrede gaan.
2 Hij zegt: ik zal verhoren
wie roept en mij verwacht, 
zijn naam gaat niet verloren 
in 't holle van de nacht.

3 Door vasten en versterving,
door water en woestijn,
geleidt ons die ontferming,
zij voert ons aan het eind
4 de gouden straten binnen
en door de paarlen poort, 
zo laat ons Gode dienen
en vragen naar zijn woord.

Gebeden
v. Heer, hoor mijn gebed
a. en mijn roepen kome tot U.

Gebed voor de Goede Week
v. Trouwe God, Gij vertoont U niet met macht en majesteit.

In weerwil van onze bedenkingen en dromen
zijt Gij machteloos en dwaas geworden
in Jezus, uw Zoon.
Wij bidden U,
dat wij in deze mens op aarde
uw eerste en laatste woord mogen verstaan,
uw kracht, uw wijsheid,
de zin van ons leven.
Amen.

Voorbede 
Intenties telkens besloten met: 
... gebedsstilte ...

v. Zo bidden wij U:
a. Heer, ontferm U.



Stil gebed

Gebed des Heren
v. Onze Vader, 
a. die in de hemelen 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.

LIED 920 - 'Klein danklied'  
-gezongen door voorzangers of gesproken-

2  laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,

3  dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.

Zegenbede
v. EEUWIGE, zegen en behoed ons

en doe uw aanschijn over ons lichten.
a. EEUWIGE, laat uw aangezicht over ons opgaan

en geef ons vrede. Amen.


