
Avondgebed bij het begin va de veertigdagen - Aswoensdag 2021
A= allen; L=lector (bij microfoon); V=voorganger

ORGELSPEL 

OPENINGSVERS    
V Heer, open mijn lippen
L1+A mijn mond zal zingen van uw eer.
V God, kom mij te hulp.
L1+A Heer, haast U mij te helpen.

L1 Hier staan wij samen op een rij,
o lieve Heer, wees goed voor mij!
Dat vraag ik niet voor mij alleen,
voor alle mensen om mij heen.

BEGROETING   (V)

LIED 346
Orgelspel
L2 Roept God een mens tot leven,

wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven,
hij leeft ten dode toe.
Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide
het moet de zee ingaan.

L1 Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water:
dat volk van God zijn wij.

Orgelspel

PSALMGEBED    

Psalm 103, 8-12 (NBV)
V Liefdevol en genadig is de Heer,

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

A Barmhartige Heer, genadige God.
L3 Hij straft ons niet naar onze zonden,

hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

A Barmhartige Heer, genadige God.
v Zo ver als het oosten is van het westen,

zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
A Barmhartige Heer, genadige God.

Psalm 57
L1 Ontferming voor mij, God, ontferming;

ik zoek mij te bergen bij U,
door uw vleugelen veilig beschaduwd
tot dit onheil voorbij is gegaan.

L2 Ik blijf roepen tot God, de Allerhoogste,
God – of hìj het voor mij beslecht,

verlossing gebiedt uit de hemel,
te schande maakt wie op mij jaagt.
God gebiedt zijn genade en waarheid.
Hier leger ik – tussen leeuwen, 
adamskinderen: hun adem is vuur,
speerpunten en pijlen hun tanden,
hun tong is een scherp gewet zwaard.

A+L1 Hoger, God dan de hemelen verhef u:
Laat uw glorie de aarde omvatten.

L1 Een net spanden zij waar mijn weg liep,
en zij braken welhaast mijn kracht;
groeven, waar ik moest langsgaan, een 
valkuil:
kwamen zelf op de bodem terecht!

L2 Mijn hart, God, weet zich weer gerust:
zingen mag ik, tokkelen de snaren.
Ontwaak, o mijn glorie – harp, cither, 
ontwaak:
en het morgenrood zing ik wakker;
ù ter ere, Heer, doe ik klinken
mijn loflied onder de volken,
alom in hun landen mijn harpzang.
Want hemelhoog is uw genade,
tot de wolken toe reikt uw trouw.

A+L2 Hoger, God dan de hemelen verhef u:
Laat uw glorie de aarde omvatten.

INLEIDEND WOORD BIJ DE LEZINGEN

SCHRIFTLEZING

Jesaja 58, 1-10

Matteüs 6, 1-6, 16-21

Acclamatie
L1 Kom, Geest van God, 

maak onze harten open,
L3+A dat Christus bij ons woning vindt.

ORGELSPEL

Het begin van de voorbereiding op Pasen.

GEBEDEN

Gebed van de dag

Voorbede intenties telkens besloten met: 
V Levende God,
L3+A hoor ons gebed.

Gebed des Heren
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.

LIED 536 (gesproken)
orgelspel 
L1: Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

L2 De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

L1 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

L2 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Orgelspel

ZEGENBEDE EN SLOTVERS

V1 De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.

L1+A Amen.
V1 Loven wij de Heer!
L1+A Wij danken God!


