Avondgebeden in de Stille Week 2021
The Passion – de Cast
Ambtsdragers: Nel Eijk, Hans van Drongelen, Wijnanda Hamstra
Lectoren: Tom Lagerburg, Maayke Karman, Tineke Siebrecht
Zangers: Cor Flens, Janny van der Zaag, Jaap den Hertog
Beeldverzorgers: Ria van Saarloos, Ed Broeze, Jan Schoute
Organist: Frans Koning

Dinsdag 30 maart − Petrus
Het is stil in de kerk
Aansteken van de Paaskaars
Bemoediging
Onze Hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed
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.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld
-stilteGij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Amen

Openingslied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’, vers 1, 2, 4, 5
Psalmlezing Psalm 130
Lied 649 ‘O Heer, blijf toch niet vragen’, vers 1, 2, 4
Evangelielezing Marcus 14: 17-31, 66-72
Stilte
Gedicht Als je Jezus na wilt volgen
Gebed
Onze Vader
Avondlied 252 ‘De avondwind draagt deze dag’, vers 1, 2, 4
Lied ‘Als Gij ons zegent’
Solo:
Dat wij gezien zijn in uw ogen, en dat in ons uw licht niet dooft.
Antifoon
Als Gij ons zegent, nu hier de avond valt, dan nog is de nacht, als een licht om ons heen.
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
Vg.
Zegene ons God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
a.
Amen
Fragment uit the Passion: “Ken je mij’, Jim Bakkum als Petrus, René van Kooten als Jezus.
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Gerard Seghers (1591-1651),
het berouw van Petrus

