vieringen in de Stille Week
do

vesper met avondmaal 18.30 uur

live tv-uitzending van de The Passion
donderdag 29 maart 20.00 uur

vrij
zat

De Swaen

De Swaen

viering
19.30 uur
o.l.v. Menny de Wolf

De Swaen

thuisviering. Zie voor de liturgie en instructies
www.kerkgemeente.nl. In de Swaen ligt een
papieren versie klaar.

Paasmorgen
Paasproeverij 9.30 -11.30 uur Grote Kerk
Om aan te melden en voor meer
www.kerkgemeente.nl

info
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AVONDGEBED IN DE STILLE WEEK
maandag 26 maart 2018
Protestantse Gemeente Edam
19.30 uur in de Swaen

THEMA LICHT

(uit H-M Delval, Gezichten van God)

colofon
muziek
organist
diaken
liturg

Nicolaas Cantorij
Frans Koning
Chris Kotterer
John van Voorst

- het is stil in de kerk

gedicht

- aansteken van de kaarsen

lied 296

Of hoe dat heet
Gelukkig dat
het licht bestaat

Die de morgen ontbood

voorzang is cantorij. verder zoals is aangegeven

en dat het met
me doet en praat
openingsgebed

en dat ik weet
dat ik er vandaan

Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,

kom, van het licht
of hoe dat heet.

blijft dit huis leeg,
en als Gij zelf niet met ons gaat,

Hans Andreus,
Uit: Holte van licht
Haarlem: uitg. Holland 1975

zijn wij vergeefs bijeen;
wanneer Gij zelf ons niet verlicht,
weten wij geen raad.
Breng ons dan tot waar Gij zijt,
tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker
waarmee wij U bedekken.
Maak dan
uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig
en ons gebed bezield. Amen.

cantorij zingt Psalm 27

Mijn licht, mijn heil is Hij

we lezen Marcus 11: 12-26
moment van inkeer en verstilling

lied 556

Alles wat over ons geschreven is

1 en 4 cantorij ; 2,3 en 5 allen

Interludium

If you love me (Tallis)

gebeden
stilte
onze vader

avondlied 252

De avondwind draagt deze dag

1 en 3 cantorij: 2 en 4 allen

zegenbede
Eeuwige, zegen ons
en doe Uw aanschijn over ons lichten!
EEUWIGE, LAAT UW AANGEZICHT OVER ONS OPGAAN
EN GEEF ONS VREDE. AMEN.

