Avondgebed op woensdagavond 13 april in de Oosterkerk
Stilte waarin de kaarsen worden aangestoken
Openingsvers LB 190A (I: cantores / II: allen)

Zingen Lied 252: 1, 2, 3, 4 ‘De avondwind draagt deze dag’
252:1
De avondwind draagt deze dag,
nog overvol van licht en duister,
op brede wieken van ons weg
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252:2
en tilt die tot waar God hem telt
en van de zwaarte van de wereld
met liefdevolle hand bevrijdt.
252:3
Wat is een dag – een ademtocht!
Waar blijft het licht en waar het duister?
Een dankgebed, een hart dat zucht –
252:4
dan valt de nacht – en welbewaard
rust deze dag al in Gods handen,
waarin Hij alle tijden houdt.
Psalmlezing
11Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad
doen,die de weg van zondaars niet betreedt,bij spotters
niet aan tafel zit,2maar vreugde vindt in de wet van de
HEERen zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.3Hij zal zijn
als een boom,geplant aan stromend water.Op tijd draagt
hij vrucht,zijn bladeren verdorren niet.Alles wat hij doet
komt tot bloei.4 Zo niet de wettelozen!Zij zijn als kafdat
verwaait in de wind.5Wettelozen houden niet stand waar
recht heerst,zondaars niet in de kring van de
rechtvaardigen.6De HEER beschermt de weg van de
rechtvaardigen,de weg van de wettelozen loopt dood.
Korte inleiding op de Schriftlezing
Schriftlezing: Jesaja 32: 1-8 Vrede waar gerechtigheid heerst
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Muziek: een deel uit het ‘Via Crucis van Franz Liszt
Gebeden
- Voorbeden met gezongen acclamatie LB 190A (cantores)
- Stil gebed
- Onze Vader (gezongen LB 369b)
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(Lied 369B)
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Avondlied 268: 1 en 2

‘Goede herder, als wij slapen’

1
Goede herder, als wij slapen,
heel deze nacht,
waak dan over al uw schapen,
heel deze nacht;
dat wij dromen zonder zorgen,
veilig rusten tot de morgen –
lieve God, bij U geborgen,
heel deze nacht.

2
Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn,
bij dag en nacht,
dat de doden bij U leven,
eeuwig in uw licht geheven –
allen door uw trouw omgeven,
bij dag en nacht

Zegenbede met acclamatie (LB 190A): Allen

We verlaten de kerk in stilte
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