
 

 

Avondgebed voorjaar en zomer 2021 

(orde voor een vesper later op de avond) 

 

Stilte 

 

Openingsvers 

Voorganger:  

Heer, ik roep U aan, kom mij toch helpen, 

luister naar mijn stem als ik tot U roep. 

Laat mijn bidden tot U opstijgen als wierook, 

mijn geheven handen U een avondoffer zijn. 

 

Stilte - aansteken Paaskaars 

 

Lofprijzing 

Allen:  

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. Halleluja. 

 

Lied 253: 1,2,3 De zon daalt in de zee  

 

Psalmgebed Psalm 16 

 

Een stil gebed van David. 

 

Behoed mij, God, ik schuil bij u. 

 

Ik zeg tot de Heer: ‘U bent mijn Heer, 

mijn geluk, niemand gaat U te boven.’ 

Maar tot de goden in dit land, 

de machten die ik vereerd heb, zeg ik:  

‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ 

Ik pleng voor hen geen bloed meer, 

niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 

 

Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 

U houdt mijn lot in handen. 

Een liefelijk land is voor mij uitgemeten, 

ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.  

 

Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft, 

zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 



 

 

Steeds houd ik de Heer voor ogen, 

met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. 

 

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 

mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 

U levert mij niet over aan het dodenrijk  

en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 

U wijst mij de weg naar het leven: 

overvloedige vreugde in uw nabijheid, 

voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde.  

 

Muziek 

 

Inleiding op de lezing uit Petrus.  

 

Lezing: Petrus 5, vers 1 t/m 11  

 

Stilte  

 

Taizélied: Wait for the Lord  

 

Engels: Wait for the Lord, Whose day is near. Wait for the Lord: Keep watch, take heart! 

NL: Wacht op de Heer, Zijn rijk is nabij. Wacht op de heer: houd moed, Hij komt!  

 

Korte gedachte bij de lezing  

 

Muziek   

 

Lied 159c Lofzang van Simeon 

(De gemeente zingt het refrein, verzen worden gesproken) 

 

Gebed  

God, onze Vader, 

van U zijn de eeuwen en de tijden, 

de dagen en de nachten. 

Laat niet toe dat wij leven 

alsof wij niets meer te verwachten hebben. 

Wek in ons hart de heilzame onrust 

omwille van het uur waarop Uw Zoon zal wederkomen, 

Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 

 

Lied 1006  

 



 

 

Lied 263  

 

Zegenbede 

Voorganger: 

De Heer schenke ons zijn zegen,  

Hij beware ons voor onheil 

en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. 

 

Voorganger: 

Loven wij de Heer. 

 

Allen: Wij danken God. 

 

 

Stilte  

 


