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Orgelspel    De kaars(en) worden aangestoken 

Openingsvers     Allen staan 

Naar U gaat mijn verlangen - 
in uw Naam is mijn kracht. 

Klein gloria   
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin 
en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

Gebed van toenadering  
Wij wachten op U, o God,  
op uw komst, op U zelf,  
op uw licht dat verheldering brengt,  
op uw woord dat alles verandert;  
open onze oren  
voor uw woorden van hoop,  
open onze ogen  
voor uw wegen van heil,  
open onze harten  
voor het geheim van uw liefde  
die ons ook vandaag  
in vuur en vlam kan zetten,  
open onze mond  
dat wij uw heil niet verzwijgen  
en ook niet verzuimen  
bij de naam te noemen  
wat onheil is.  
Amen.       allen zitten 
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Lied 463  Licht in onze ogen 
 

 
4. Bloesem in de winter 
roze dageraad 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 

8. Kyrie eleison 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 
 

Psalmgebed: Ps. 51, 1 t/m 6, 10 t/m 14 
samenspraak, kanselzijde begint 

Wees mij genadig, God, in uw trouw, 
U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, 

was mij schoon van alle schuld, 
reinig mij van mijn zonden. 

Ik ken mijn wandaden, 
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 

tegen U en U alleen heb ik gezondigd, 
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. 

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn 
en uw oordeel zuiver. 

Laat mij vreugde en blijdschap horen. 
U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 

Sluit uw ogen voor mijn zonden 
en doe heel mijn schuld teniet.  
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Schep, o God, een zuiver hart in mij, 
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. 

Verban mij niet uit uw nabijheid, 
neem uw heilige geest niet van mij weg. 

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, 
en de kracht van een sterke geest. 

Lezingen  
 Ezechiël 34, 11 t/m 15 
 Het evangelie van Matteüs 4, 18 t/m 25 staande 

Stilte 

Lied 919 Gij die alle sterren houdt zie liedboek 

Lied 157-B De lofzang van Maria (157-B)  zang/samenspraak 

 
Ik zing van ganser harte voor de Heer, 
ben opgetogen om mijn God en redder. 

Want Hij had oog voor mij, zijn dienares, 
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd. 

 
Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen 
dat Hij zo grote dingen aan mij deed. 

En alle eeuwen stemmen met mij in: 
de Heer is machtig en zijn Naam is heilig.  refrein 

 
Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade 
naar allen die eerbiedig met Hem leven. 
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Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed, 
al onze eigenwaan ontmaskert Hij. 

 
Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen, 
arme en kleine mensen maakt Hij groot. 

Wie honger hebben geeft Hij overvloed 
en rijken stuurt Hij heen met lege handen . refrein 

 
Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven, 
altijd bezorgd om Israël, zijn dienstknecht. 

Zo had Hij het beloofd aan onze vaderen, 
aan Abraham en aan zijn volk voorgoed.   refrein 

Gebeden 
Heer, hoor mijn gebed 
en mijn roepen kome tot U 

Avondgebed 
Blijf bij ons, Heer, want de avond valt, 
licht maakt plaats voor duisternis. 
Blijft bij ons op de avond van deze dag, 
op de avond van ons leven, de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
woord en sacrament, troost en zegen. 
Blijf bij ons, Heer, bij allen die in U geloven, 
in tijd en eeuwigheid, Amen  

Voorbede  na elke voorbede een moment van stilte 

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. 
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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 444: Nu daagt het in het oosten 

2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwelange nacht 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood 
van God en mens verlaten 
begroeten ’t morgenrood. 

 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht. 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

 
5. Reeds daagt het in óosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal. 
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Zegenbede en slotvers  allen staan 
 
De EEUWIGE schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. 
Amen. 

 
Loven wij de Heer! 
Wij danken God! 

Orgelspel  


