Vespers

in de Goede week
Laurentiuskerk
Protestantse Gemeente Ginneken

WOENSDAG 13 APRIL 2022
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 562

2

2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden –
o Jesu, zie mij aan.

3 Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan ’t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade –
o Jesu, zie mij aan.

allen gaan zitten

PSALMGEBED Psalm 69: 2-5, 18-34
2
Red mij, God,
het water staat aan mijn lippen,
3
ik zink weg in bodemloos slijk
en vind geen grond voor mijn voeten,
ik ben in diep water geraakt,
de stroom sleurt mij mee.
4
Uitgeput ben ik van het roepen,
mijn keel is schor geschreeuwd,
mijn ogen zijn verzwakt
van het uitzien naar mijn God.
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5

Talrijker dan de haren op mijn hoofd
zijn zij die mij haten zonder reden,
met velen zijn mijn belagers,
mijn vijanden die mij bedriegen:
teruggeven moet ik
wat ik niet heb geroofd.
18
Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar,
antwoord mij snel, want de angst benauwt mij.
19
Wees mij nabij en bevrijd mij,
verlos mij van mijn vijanden.
20
U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte,
al mijn belagers staan voor u.
21
Smaad heeft mijn hart gebroken,
ik ben radeloos,
ik hoopte op mededogen – vergeefs;
op troost – die ik niet vond.
22
Nee, ze mengden gif door mijn eten
en lesten mijn dorst met azijn.
23
Laat hun tafel hun valstrik worden
en een valkuil voor hun vrienden.
24
Laat het licht uit hun ogen verdwijnen,
beroof hun lendenen van alle kracht.
25
Stort over hen uw toorn uit,
laat hen aan uw woede niet ontkomen.
26
Maak hun woonplaats tot een woestenij,
verdrijf uit hun tenten de laatste bewoner.
27
Want zij vervolgen wie u hebt geslagen,
en wegen het leed van wie door u is verwond.
28
Voeg dit alles toe aan hun schuld,
sluit hen uit van uw genade,
29
schrap hun namen uit het boek van het leven,
laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen.
30
Ik ben verzwakt,
ik ben verwond,
maar uw hulp, o God,
zal mij beschermen.
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31

De naam van God wil ik loven met een lied,
zijn grootheid met een lofzang prijzen.
32
Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren,
dan stieren met hun horens en hoeven.
33
De nederigen zien het en verheugen zich,
wie God zoeken, hun hart zal opleven.
34
Want de HEER hoort de armen,
zijn gevangen volk verwerpt hij niet.

LEZING UIT DE PROFETEN

Jesaja 50, 4-9a

MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING
LIED ‘van veertig regels’ - Voor de Stille week

(t. W. Barnard, m. Lied 25a)
9 Mijn ogen zijn gevestigd
op God of die mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op hem gezet.
10 Kan ik de nacht verduren
waarin gij verre zijt?
Gij zult mijn gangen sturen
in 't duister van de tijd.

11 Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op
als Mozes uit het water,
als Jezus uit de doop.
12 Verdeeld en onstandvastig
en onrein is mijn hart
tot gij het huis bevestigt
en gij de stad bewaart.

GEBEDEN
v.
a.

Heer, onze God,
als de avond valt en het licht verdwijnt:
neem ons gebed aan.

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

Levende God
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.

LIED 918

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.
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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.
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