
Oecumenisch avondgebed in de veertigdagen 2021 – 17 maart
a= allen; v1 en v2=voorganger (bij microfoon 1 en 2)

ORGELSPEL 

v1 Dit is het oecumenisch avondgebed in de 
veertigdagen. Verbonden in Christus zijn we 
thuis en hier in de kerk onderweg naar het 
Paasfeest.

OPENINGSVERS    
v1 Heer, open mijn lippen
v2/a mijn mond zal zingen van uw eer.
v1 God, kom mij te hulp.
v2/a Heer, haast U mij te helpen.

LIED 918 (zie pagina 2)
(orgelspel – tekst – orgelspel)

BEGROETING   (V1)

PSALMGEBED    
Psalm 122 (zie ommezijde)
Orgelspel

INLEIDEND WOORD BIJ DE LEZINGEN

SCHRIFTLEZING

Epistel Efeziërs 2,4-10 (door V1)

Evangelie   Johannes 6,4-15 (door V2)

Acclamatie 
v1 Kom, Geest van God, 

maak onze harten open,
v2+A dat Christus bij ons woning vindt.

ORGELSPEL

CANTICUM: FILIPPENZEN 2         (lied 160b-gesproken)

v2 Laat onder u de gezindheid zijn
van Jezus Messias, beeld van God,
die niet greep naar het zijn-als-God,
maar het naakte bestaan verkozen
en de rol van slaaf aanvaard heeft,

v1/a Heer is Hij, Jezus Messias,
tot glorie van God, de Vader!

v2 Die gelijk aan wat mensen zijn
in hun donkere diepte deelde
en gehoorzaam was tot de dood.

v1/a Heer is Hij, Jezus Messias,
tot glorie van God, de Vader!

V2 Om dit alles heeft God Hem verhoogd
en bekleed met de naam der namen,
in zijn naam zal eens alles zich buigen.

v1/a Heer is Hij, Jezus Messias,
tot glorie van God, de Vader!

ORGELSPEL

GEBEDEN

v1 Heer, onze God,
als de avond valt en het licht verdwijnt:

v2/a neem ons gebed aan…

Voorbede intenties telkens besloten met: 
v… Levende God,
v/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 383 (zie pagina 2)
(orgelspel – tekst – orgelspel)

Zegenbede en slotvers

v2 De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.

v1/a Amen.
v2 Loven wij de Heer!
v1/a Wij danken God!



LIED 918 – Stem die de stenen breekt

Stem die de stenen breekt,
tijding in duistere nacht,
stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

Rondom mij in verdriet,
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem.

Mocht ik de leegte zien,
dan delen wij ook die,
ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier.

PSALM 122

v2 Ik was verheugd toen ik het hoorde:
‘Wij gaan op weg naar het huis van de Heer.’
En nu staan wij voor uw poorten,
op uw grond, Jeruzalem.

v1/a Stad van mijn hart, Jeruzalem,
met uw huizen schouder aan schouder.
Alle stammen van Israël
trekken daarheen, in karavanen,

v2 om uit te roepen de naam van de Heer,
dat is onze heilige plicht.
Daar staan de zetels van het gerecht,
daar staat de koningstroon van David.

v1/a  Bid om vrede voor deze stad,
wens haar kinderen alle zegen:
stad van vrede, in uw midden
mag een mens gelukkig zijn.

v2 Alle voorspoed wens ik jou,
lieve woning van mijn vrienden,
stad van God, ik wens je vrede,
vrede voor altijd.

LIED 383

v1  Zeven was voldoende,
vijf en twee,
zeven was voldoende
voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

v2/a  Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

v1  Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.

v2/a  Voed ons met uw leven,
vis en brood,
alle zeven dagen,
Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

v1 Want Gij zijt de eerste
rond alom,
ja, Gij zijt de eerste
en de laatste,
kom, o Here Jezus – kom!


