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Voorgangers: leden van de Kerkenraad 

m.m.v. de Nicolaascantorij o.l.v. Jaap den Hertog (maandag, dinsdag, woensdag) 

Organist: Frans Koning, 
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Orde van dienst voor het avondgebed op maandag 
 

Het is stil in de kerk 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Bemoediging 

v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Drempelgebed 

v: Gij, die er voor ons zijt 

 en ons elkaar gegeven hebt 

 schep ons een hart 

a: doorzichtig en zuiver 

v:  geef ons een geest 

a: vast en moedig 

v:  dat wij voortgaan op de weg 

 die uw Zoon voor ons uitging 

a:  breng ons terecht, God. 

v:  breng ons weer thuis 

 en doe ons wonen in uw zegen 

a:  Amen 

 

Openingslied ‘Hoor mijn stem, Heer’  (Lied 293) 

 

Lezing Psalm 27 verzen 1-5 

 

Lied  ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (Lied 91a: Allen:1-3) 

 

Evangelielezing  Johannes  12: 1-12 

 

Stilte 

 

Lied ‘Jezus, om uw lijden groot’ (Lied 558: allen 2, 3, 10 Cantorij 1, 6) 

 

Gedicht 

 

Interludium 
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Cantorij zingt:  

 

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts 

Shut not thy merciful ears unto our prayers  

But spare us Lord, spare us Lord most holy 

Oh God, Oh God most mighty 

O holy and most merciful Saviour 

Thou most worthy judge eternal 

Suffer us not at our last hour 

For any pains of death to fall from Thee 

Amen 

Henry Purcell (1659-1695) 

 
Voorbeden 

 

Elke voorbede wordt afgesloten met: 

v: Zo bidden wij samen en zingen: 

a: Lied 367B ‘Heer, onze Heer, ontferm U over ons.’  

 

 
 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Avondlied   

De avondwind draagt deze dag (Lied 252: Cantorij 1, 3 Allen 2, 4) 

 

Lied: ‘Als Gij ons zegent’ 

Solo Cantorij, antifoon allen  

 

Solo:  Dat wij gezien zijn in uw ogen, en dat in ons uw licht niet dooft. 
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Dat Gij ons steeds tot leven blijft bewegen, 

uw Adem over onze leegte waait – 

Antifoon 

 

Geef ons elkaar als onderdak van vrede, 

dat wij elkaar steeds lezen bij uw licht – 

Antifoon 

 

Op hoop van zegen gaan wij door het donker,  

als Gij uw Naam in onze dromen schrijft. – 

Antifoon 

 

Zegenbede 

v: Over onze harten en over onze huizen 

a: de zegen van God. 

v: In ons komen en in ons gaan 

a: de vrede van God. 

v: In ons leven en in ons geloven 

a: de liefde van God. 

v: Aan ons einde en nieuw begin 

a: de zachtmoedigheid van God om ons op te vangen en thuis te brengen. 

v: Zegene ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

a: Amen 
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Orde van dienst voor het avondgebed op dinsdag 
 

Het is stil in de kerk 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Bemoediging: 

v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Drempelgebed 

v: 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. 

a:  Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn 

 met heel dat zondige verleden van de wereld 

v: Gij zijt toch groter dan ons hart, 

 groter dan alle schuld. 

a:  Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, 

 een God van liefde  

 tot in eeuwigheid.  

 Amen 

 

Openingslied ‘Wij zoeken in uw huis’ (Lied 272: allen vers 1 en 2) 

 

Lezing Psalm 130 

 

Lied ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht ‘ (Lied 221: allen vers 1-3) 

 

Evangelielezing Johannes 12: 20-26 

 

Stilte 

 

Lied ‘Groen ontluikt de aarde’  (Lied 625: allen vers 1-3) 

 

Gedicht 

 

Interludium 
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Cantorij zingt: 

 

 Aus tiefer Not schrei ich zu Dir / Herr Gott erhör mein Rufen 

Dein gnädig Ohren kehr zu mir/ und meiner Bitt sie öffen 

denn so du willst das sehen an/ was Sünd und Unrecht ist getan 

Wer kann Herr vor dir bleiben? 

Melodie: Martin Luther (1483 – 1546),  

zetting: Johann Walter (1496 – 1570) 

 

Voorbeden 

 

Elke voorbede wordt afgesloten met: 

v: Zo bidden wij samen en zingen: 

a: Lied 367B ‘Heer, onze Heer, ontferm U over ons.’ 

 
 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Avondlied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’ (Lied 248 Cantorij 1, 3 al-

len 2, 4)   

 

Lied “Als Gij ons zegent” 

Solo Cantorij, antifoon allen  

 

Solo:  Dat wij gezien zijn in uw ogen, en dat in ons uw licht niet dooft. 
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Dat Gij ons steeds tot leven blijft bewegen, 

uw Adem over onze leegte waait – 

Antifoon 

 

Geef ons elkaar als onderdak van vrede, 

dat wij elkaar steeds lezen bij uw licht – 

Antifoon 

 

 

Op hoop van zegen gaan wij door het donker,  

als Gij uw Naam in onze dromen schrijft. – 

Antifoon 

 

 

Zegenbede 

v: Over onze harten en over onze huizen 

a: de zegen van God. 

v: In ons komen en in ons gaan 

a: de vrede van God. 

v: In ons leven en in ons geloven 

a: de liefde van God. 

v: Aan ons einde en nieuw begin 

a: de zachtmoedigheid van God om ons op te vangen en thuis te brengen. 

v: Zegene ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

a: amen 
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Orde van dienst voor het avondgebed op woensdag 
 

Het is stil in de kerk 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Bemoediging: 

v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Drempelgebed 

v: Here God, 

 Gij die het licht geschapen hebt 

 en de duisternis hebt overwonnen; 

 wij danken U  

 dat Gij ons deze dag genadig hebt bewaard. 

 Wij vragen U: 

 reken ons niet aan wat wij verkeerd deden; 

 keer ons om naar U toe 

 en laat ons niet vallen uit uw handen. 

a: Breng ons bij elkaar, 

 Bescherm ons door uw liefde. 

 Amen 

 

Openingslied ‘Die de morgen ontbood’ (Lied 296) 

 

Lezing Psalm 121 

 

Lied ‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’ (Lied 792: allen 1-4) 

 

Evangelielezing Johannes 12: 27-36 

 

Stilte 

 

Lied ‘Alles wat over ons geschreven is’ (Lied 556: allen 1, 3, 5 cantorij 2 en 

4) 

 

Gedicht 

 

Interludium 
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Cantorij zingt:  

 

Miserere mei Domine 

Et exaudi orationem meam: 

 J.Pzn. Sweelinck 

 

Voorbeden 

 

Elke voorbede wordt afgesloten met: 

v: Zo bidden wij samen en zingen: 

a: Lied 367B ‘Heer, onze Heer, ontferm U over ons.’  

 

 
 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Avondlied ‘Wees Gij mijn toevlucht’ (Lied 263: allen 1-3)  

 

Lied: ‘Als Gij ons zegent’ 

Solo Cantorij, antifoon allen  

 

Solo:  Dat wij gezien zijn in uw ogen, en dat in ons uw licht niet dooft. 

 

 

 

 

Dat Gij ons steeds tot leven blijft bewegen, 

uw Adem over onze leegte waait – 

Antifoon 
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Geef ons elkaar als onderdak van vrede, 

dat wij elkaar steeds lezen bij uw licht – 

Antifoon 

 

Op hoop van zegen gaan wij door het donker,  

als Gij uw Naam in onze dromen schrijft. –  

Antifoon 

 

Zegenbede 

v: Over onze harten en over onze huizen 

a: de zegen van God. 

v: In ons komen en in ons gaan 

a: de vrede van God. 

v: In ons leven en in ons geloven 

a: de liefde van God. 

v: Aan ons einde en nieuw begin 

a: de zachtmoedigheid van God om ons op te vangen en thuis te brengen. 

v: Zegene ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

a: amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


