Hervormde Gemeente Kattendijke
Protestantse Gemeente Wemeldinge

Vespers Stille Week 2019

maandag 15 april 19.30 uur Herv. Kerk Kattendijke
dinsdag 16 april 19.30 uur Maartenskerk Wemeldinge
woensdag 17 april 19.30 uur Maartenskerk Wemeldinge

Maandag 15 april 2019 Kattendijke
Liturg:
Lectrix
Organist:

Dick Steenks
Ida de Lange
Leen Marijs

Het is stil in de kerk
Aansteken kaars
Bemoediging
Liturg:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Gebed van Toenadering
Liturg:
O God, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Allen:
Laat ons, o Heer, uw liefde zien en geef ons uw heil!
Lied

Lied 1008

Psalm
Lezen:
Zingen:

Psalm 36
vers 1 t/m 13
Psalm 36 : 2

Evangelie

Lucas 20 : 9 t/m 26

Lied

Lied 139-d (NL, 7x)

Moment van inkeer en verstilling
Lied

Lied 557 : 1 en 2

Gedicht

De soldaat die Jezus kruisigde (Martinus Nijhoff)

Interludium Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen?
(2 bewerkingen van Willem Vogel)
Gebeden
Liturg:
Allen:
Liturg:

Allen:
Liturg: ….
Allen:
Liturg:

Moge ons gebed als wierook opstijgen voor Uw aangezicht
Moge het, als wij onze handen opheffen, een avondoffer voor U zijn.
Heer, kom en dek ons toe in de nacht. Spreid uw genade over ons uit, zoals U
het beloofd hebt. Uw beloften zijn meer dan alle sterren van de hemel, uw
genade is dieper dan de nacht.
Heer, het wordt koud. De nacht van deze aarde komt met een adem van de
dood. De nacht komt, het einde komt, maar Jezus Christus komt ook.
Heer, op Hem wachten wij, dag en nacht.
In stil gebed stellen we ons in uw nabijheid God
(stil gebed)
Samen met Christus bidden wij:

Allen:

Onze Vader die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd
uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze
want van U is het Koninkrijk
en de kracht, en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Lied

Lied 243 : 1, 2, 3, 5 en 7

Zegening
Liturg:
Allen:
Liturg:
Allen:
Orgelspel

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
Loven wij de Heer.
Wij danken God!

Dinsdag 16 april 2019 Wemeldinge
Liturg:
Lectrix:
Organist:

Dick Steenks
Anneke Franke
Peter Reijnoudt

Het is stil in de kerk
Aansteken kaars
Bemoediging
Liturg:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Gebed van Toenadering
Liturg:
Niet om te oordelen zijt Gij gekomen God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
Allen:
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.
- stilte Liturg:
U bent toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld;
Allen:
U bent de Schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen.
Lied
Lied 561
Psalm
Lezen:
Zingen:
Lezen:
Zingen:
Lezen:
Zingen:

Psalm 81
vers 1 t/m 6
couplet 4, 5 en 6
vers 9 t/m 13
couplet 11
vers 14 en 15
couplet 14

Evangelie

Lucas 21 : 5 t/m 28

Lied

Lied 256 (NL, 7x)

Moment van inkeer en verstilling
Lied

Lied 547 : 1, 2, 3, 4 en 5

Gedicht

Stille Week (Jaap Zijlstra)

Interludium Adagio (G. Merkel)

Gebeden
Liturg:
Allen:
Liturg:

Allen:
Liturg:
Allen:

Moge ons gebed als wierook opstijgen voor Uw aangezicht
Moge het, als wij onze handen opheffen, een avondoffer voor U zijn.
Laat in ons leven uw Stem hoorbaar en herkenbaar worden
want liever toch dan dat U onvindbaar bent, willen wij met U worstelen,
U tegenspreken. Woon onder ons, telkens nieuw, als een licht dat ons daagt.
Hoezeer zijn ook wij U vergeten als onze eerste en enige liefde. Wij gaan vele
en verschillende wegen, en pas nadat die zijn opgebroken of heilloos
doodlopen, herinneren wij ons U. Zo vaak bent U er dan toch geweest, al die
tijd, wachtend, nog altijd vol liefde.
Maar hoe vaak ook moest deze weg terug naar U gaan door de nacht,
door het donker dat wij zelf over ons heen trokken.
Houd dan uw licht voor ons niet verborgen.
….
In stil gebed stellen we ons in uw nabijheid Go
(stil gebed)
Samen met Christus bidden wij:
Onze Vader die in de hemel zijt…

Lied

Lied 244

Allen:
Liturg:

Zegening
Liturg:
Allen:
Liturg:
Allen:
Orgelspel

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
Loven wij de Heer.
Wij danken God!

Woensdag 17 april 2019 Wemeldinge
Liturg:
Lectrix:
Organist:

Dick Steenks
Corinne Steenks
Peter Reijnoudt

Het is stil in de kerk
Aansteken kaars
Bemoediging
Liturg:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Gebed van Toenadering
Liturg:
U die er voor ons bent en ons elkaar gegeven hebt
schep ons een hart.
Allen:
doorzichtig en zuiver
Liturg:
geef ons een geest
Allen:
vast en moedig
Liturg:
dat wij voortgaan op de weg
die Uw Zoon voor ons uitging
Allen:
breng ons terecht, o God
Liturg:
breng ons weer thuis en doe ons wonen in uw zegen.
Allen:
Amen.
Lied

Lied 558 : 1 t/m 4

Psalm
Lezen:
Zingen:

Psalm 27
vers 1 t/m 14
couplet 7

Evangelie

Lucas 22 : 1 t/m 13

Lied

Lied 895 (NL,7x)

Moment van inkeer en verstilling
Lied

Lied 566 : 1, 3 en 5

Gedicht

Het groote lijden (Martinus Nijhoff)

Interludium Blijf bij mij Heer (bewerking Klaas Jan Mulder)

Gebeden
Liturg:
Allen:

Allen:
Liturg:
Allen:

Moge ons gebed als wierook opstijgen voor Uw aangezicht
Moge het, als wij onze handen opheffen,
een avondoffer voor U zijn.
Blijf bij ons, God,
en ken ons bij onze namen als uw kinderen.
Bewaar ons, uw gemeente, wanneer uw Naam verbleekt
onder onze twijfels, en onze nacht geen ster meer kent.
Bewaar ons als de nacht ons sprakeloos maakt
en angst aanjaagt.
Bewaar uw schepping voor het duister dreigen
van een blijvende nacht.
Bewaar ons voor elkaar, voor onze vrienden,
voor hen, die van ons houden, voor onze kinderen.
Bewaar ons in de nacht; bewaar ons
al onze dagen en nachten.
En zegen ons met het licht van uw ogen.
….
In stil gebed stellen we ons in uw nabijheid God
(stil gebed)
Samen met Christus bidden wij:
Onze Vader die in de hemel zijt…

Lied

Lied 556

Liturg:

Allen:
Liturg:

Zegening
Liturg:
Allen:
Liturg:
Allen:
Orgelspel

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
Loven wij de Heer.
Wij danken God!

