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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  995



2  O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

allen gaan zitten

PSALMGEBED     Psalm 71
1 Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande,
2 red en bevrijd mij, doe mij recht,
hoor mij en kom mij te hulp.

3 Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen,
mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

4 Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken,
uit de greep van wrede onderdrukkers.
5 U bent mijn enige hoop,
HEER, mijn God,
van jongs af vertrouw ik op u.

6 Al vanaf mijn geboorte steun ik op u,
al in de moederschoot was u het die mij droeg, 
u wil ik altijd loven.
9 Verstoot mij niet nu ik oud word,
verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt.

10 Mijn vijanden spreken over mij,
ze loeren op mij en spannen samen,
11 ze zeggen: ‘God heeft hem verlaten,
jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.’



12 God, blijf niet ver van mij,
mijn God, kom mij haastig te hulp,
13 laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken,
wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden bedekt.

14 Ik blijf naar u uitzien, altijd,
u lof brengen, meer en meer.
15 Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid,
van uw reddende daden, dag aan dag,
hun aantal kan ik niet tellen.

16 Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God,
de rechtvaardigheid roemen van u alleen.
17 God, u onderwees mij van jongs af aan,
en steeds nog vertel ik uw wonderen.

18 Nu ik oud en grijs ben,
verlaat mij niet, o God,
zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,
kan verhalen van de macht van uw arm.

19 Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God,
u hebt grootse daden verricht.
God, wie is aan u gelijk?

20 U hebt mij doen zien
veel ellende en nood –
laat mij nu herleven,
laat mij herrijzen
uit de diepten van de aarde.

21 Verhoog mij in aanzien,
omgeef mij met uw troost.
22 Dan zal ik u loven bij het spel op de harp,
u en uw trouw, mijn God.

Ik zal voor u zingen bij de lier,
Heilige van Israël.
23 Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing,
ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.

24 Mijn tong zal heel de dag 
van uw gerechtigheid spreken:
wie mijn ongeluk zoekt, 
zal te schande staan.



LEZING UIT DE PROFETEN   
Jesaja 49, 1-6

MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING

LIED ‘van veertig regels’ – voor de Stille week
(t. W.Barnard, m. Lied 25a)

5  Heer boven alle machten,
gij hebt u steeds ontfermd 
wees thans ook weer indachtig 
uw schepping onbeschermd.
6  De wereld gaat te gronde, 
gedenk uw mens, O God!
En red ons van de zonden,
en red ons van de dood.
7  Zij die naar vrede vragen 
zijn nauwelijks in tel, 
behoed hun levensdagen, 
O God van Israël!
8  Tot u heeft zich verheven
de stem van Abels bloed, 
het roept om de messias, 
dat hij nu komen moet.

GEBEDEN

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

a. neem ons gebed aan.

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

v. Levende God
a. Hoor ons gebed.



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

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

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



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.


