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Stilte 

Aansteken van de kaars 

Gemeente gaat staan 

Lied NLB 236: 1 t/m 4,  O, Schepper God 

1 O, Schepper God, die alles grondt, 

 de aarde en het hemelrond, 

 de dag een kleed van licht verstrekt, 

 de nacht met zoete slaap bedekt, 

2 die rust geeft aan het lege lijf 

 en het tot werken weer bereidt. 

 Wat overdag is opgekropt 

 lost in de stille rust weer op. 

3 Dank voor de dag die is volbracht, 

 blijf ons nabij in deze nacht. 

 Ons lofgezang volbrengen wij 

 slechts met uw hulp, God, sta ons bij. 

4 Dan klinkt een lied, een stem vol kracht 

 vanuit de diepten van ons hart, 

 uit liefde puur op U gericht, 

 met ons verstand, aan U verplicht. 

Bemoediging en groet 

V. Onze Hulp is in de Naam van de Heer 

G. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G. en niet laat varen de werken van zijn handen. 

V. Drempelgebed 

 ... door Jezus Christus onze Heer, 

G. Amen 
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Gemeente gaat zitten 

 

Psalmgebed uit psalm 31 (NLB) in beurtspraak/beurtzang 

V. 1  Op U vertrouw ik, Heer der heren, 

 Gij die mijn sterkte zijt. 

 Om uw gerechtigheid 

 wil nimmer mij de rug toekeren. 

 Betoon mij uw nabijheid 

 en stel mij in de vrijheid.  

G. 2 Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen, 

 snel mij te hulp, o God, 

 maak niet uw knecht ten spot. 

 De vijand dreigt en legt zijn lagen, 

 wees mij dan, Gij geduchte, 

 een burcht om in te vluchten. 

V. 3 Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen, 

 om uwe naam, o Heer, 

 toevlucht en tegenweer. 

 Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen. 

 Al spannen zij hun netten, 

 Gij zelf zult mij ontzetten. 

G. 4 In uwe handen, God almachtig, 

 beveel ik nu mijn geest. 

 Mijn hart is onbevreesd. 

 Ik ben altijd uw trouw indachtig, 

 mijn God, die als ik schreide 

 mij troostte en bevrijdde. 
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Schriftlezing: Johannes 14: 15 t/m 21 

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen 

jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van 

de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en 

kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie 

blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een 

korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, 

want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn 

Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent 

en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn 

Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. 

 

Lied: NLB 754: 1 t/m 3, Liefde Gods 

Cant. 1 Liefde Gods die elk beminnen 

  hemelhoog te boven gaat, 

  kom in onze harten binnen 

  met uw milde overdaad. 

  Jezus, één en al ontferming, 

  daal vanuit de hoge neer 

  met uw heerlijke bescherming 

  in ons bevend hart, o Heer. 

allen 2 God almachtig boven mate, 

  die zo nederig verscheen, 

  keer opeens terug en laat ons 

  nooit meer, nooit meer hier alleen. 

  Laat ons in de kerk U prijzen 

  met uw heiligen omhoog 

  tot in 's hemels paradijzen 

  wij U zien van oog tot oog. 
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allen 3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen 

  o voltooi het: maak ons rein, 

  tot de wereld is gewonnen 

  en in U hersteld zal zijn, 

  tot wij eeuwig bij U wonen, 

  schrijdende van licht tot licht, 

  leggend onze gouden kronen 

  zingend voor uw aangezicht. 

Overdenking 

Stilte 

Cantorij: Magnificat, Lofzang van Maria 

Refrein: Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! 

  Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig 

  en ieder prijst mij zalig: Magnificat! 

  Mijn hart zingt voor de Heer, Magnificat! 

1   Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienares, 

  voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn Naam!  Refrein 

2  Hij is de trouwe helper van wie voor hem gevoelig is, 

  maar wie hooghartig leven wijst Hij van zich af. Refrein 

3   Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon, 

  die hongert wordt verzadigd, rijken stuurt Hij heen. Refrein 

4   Zijn volk was Hij indachtig, vol deernis jegens Israël 

  getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn Heil. 

Refrein: Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! 

  Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig 

  en ieder prijst mij zalig: Magnificat! 

  Mijn hart zingt voor de Heer, Magnificat! 
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Avondgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Gemeente gaat staan 

Lied: NLB 263: 1 t/m 3, Wees Gij mijn toevlucht 

Cant. 1 Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 

  de morgen die ik ondanks alles verwacht. 

  Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 

  die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

allen 2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

  bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

  de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

  het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

allen 3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

  een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

  De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

  wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

Zegenbede: 

V.  Zegene ons de almachtige God, 

  Vader, Zoon en heilige Geest 

G.  Amen (gesproken) 

Stilte 

 


