Avondgebed op dinsdagavond 12 april in de Oosterkerk
Stilte waarin de kaarsen worden aangestoken
Openingsvers LB 190A (I: cantores / II: allen)

Gezongen gebed: lied 281: 1, 2, 3, 4, 5
281:1
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
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281:2
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
281:3
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
281:4
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
281:5
Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!
Psalmgebed: Psalm 71
Lezen

: Psalm 71: 1-2

Zingen

: Psalm 71 vers 2 (Nieuwe Psalmberijming)

God, wil mijn vijanden verjagen,
hun schrikbewind verslaan.
Ik heb van jongs af aan
op U gesteund in bange dagen.
Nog voor ik was geboren
mocht ik al bij U horen.
Lezen

2

: Psalm 71: 14-18

Zingen

: Psalm 71 vers 8

U hebt mij met uw trouw omgeven.
Uw wonderen zijn rijk.
Wie is aan U gelijk?
God, til mij op, laat mij herleven.
U zult mij weer verhogen
en al mijn tranen drogen
Inleiding op de Schriftlezing

Schriftlezing: Matteüs 25: 31-40
Moment van inkeer en verstilling
Orgelspel: Een deel uit het ‘Via Crucis’ van Franz Liszt
Gebeden:
- Voorbeden met gezongen acclamatie LB 190A (cantores)
- Stil gebed
- Gezongen Onze Vader: LB 369b)
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(Lied 369B)
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Avondlied LB 246B: 3 en 4 ‘De maan is opgekomen’
246b:3
Ziet gij de maan? De schone
wil zich maar half vertonen,
toch is hij er geheel.
Zo zijn er grote zaken
waar wij geen ernst mee maken:
ons oog ziet enkel maar een deel.
246b:4
Wij mensen, arm en zondig,
onmachtig en onmondig,
wat denken wij dan wel?
Of wij ons al vermeten
te menen iets te weten,
’t is maar een droom, een schaduwspel.
Zegenbede met acclamatie (LB 190A): Allen

We verlaten de kerk in stilte
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