
 

 

Stilte 
 
Openingsvers 
 
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. 
 
AVONDLIED (Sela) 

 

 



 

 

Psalmgebed Psalm 111 

 

Opwekking 136 – Abba Vader, U alleen 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe 

U alleen doorgrondt mijn hart 

U behoort het toe 

Laat mijn hart steeds vurig zijn 

U laat nooit alleen 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe 

 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe 

U alleen doorgrondt mijn hart 

U behoort het toe 

Laat mijn hart steeds vurig zijn 

U laat nooit alleen 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe 

 

Abba, Vader, laat mij zijn 

Slechts van U alleen 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

D'uwe en anders geen 

Laat mijn hart nooit koud zijn, 

Heer 

Laat mij nimmer gaan 

Abba, Vader, laat mij zijn 

Slechts van U alleen

 

Lezing Lucas 9: 18 - 27 

 

Moment van inkeer en verstilling 

 

Gedicht 

 

Muzikaal intermezzo (Uw genade is mij genoeg) 

 

Lofzang van Simeon 

1 Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, 

Naar 't woord, hem toegezegd, 

Thans henengaan in vrede; 

Nu hij Uw zaligheid, 

Zo lang door hem verbeid, 

Gezien heeft op zijn bede. 

 

2 Een licht, zo groot, zo schoon, 

Gedaald van 's hemels troon, 

Straalt volk bij volk in d' ogen; 

Terwijl 't het blind gezicht 

Van 't heidendom verlicht, 

En Isrel zal verhogen. 

Gebed 

 

stil gebed 

 

Onze Vader 

 
Avondzang 

Vers 1 

O grote Christus, eeuwig licht! 

Niets is bedekt voor Uw 

gezicht; 

Die ons bestraalt, waar wij ook 

gaan, 

Al schijnt geen zon, al licht 

geen maan. 

 

Vers 2 

Toon ons Uw goedheid en Uw 

macht, 

Door Uw bescherming, dezen 

nacht, 

Behoed ons tegen ramp en 

leed, 

En blijf tot onze hulp gereed. 

 

Vers 7 

O Vader, dat Uw liefd' ons 

blijk'; 

O Zoon, maak ons Uw beeld 

gelijk; 

O Geest, zend Uwen troost 

ons neer; 

Drieënig God, U zij al d' eer. 

Zegenbede 

Voorganger: 

Loven wij de Heer. 

 

Allen: 

Wij danken God. 

 

Stilte 


