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Woensdag 17 februari 
 

1. Opening 

Aansteken van de Paaskaars 

We ontsteken het licht 

als teken van Christus’ aanwezigheid in ons midden. 

We ontsteken het licht 

als teken dat we Christus willen volgen, 

“Zoon van de Vader, Licht uit Bron van Licht,  

Woord van de Eeuwigheid, dat spreekt en wordt 

gesproken”. 
(naar Nel Benschop, En er was licht)  

 

Stilte 

 

Inleiding bij de gebedsvieringen 

 

2. Verootmoediging 

Luisterlied 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisigt hem. 
(LvdK gezang 173:1, 3, 5; 

https://www.youtube.com/watch?v=kaG9SQLBThI&t=10s) 

https://www.youtube.com/watch?v=kaG9SQLBThI&t=10s
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3. Verdieping 

Lezing: Joël 2:12-17 (NBV) 
12 Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel 

je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. 13 Niet je 

kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, 

jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, 

en tot vergeving bereid. 14 Misschien herroept hij zijn vonnis, 

komt hij erop terug en laat hij toch iets van zijn zegen over, 

zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, 

jullie God. 

 
15 Blaas de ramshoorn op de Sion, 

kondig een vastentijd af 

en roep op tot een plechtige samenkomst. 

Breng het volk bijeen, 

laat heel Israël zich reinigen. 
16 Breng de oude mensen tezamen, 

verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. 

Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, 

laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten. 
17 Priesters, dienaren van de HEER, 

hef een smeekbede aan in de tempel, 

tussen altaar en voorhal: 

‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, 

geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. 

Waarom zouden zij mogen schimpen: 

“En waar is nu hun God?”’ 

 

Lezing: Matteüs 6:16-21 (NBV) 
16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als 

de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat 

ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 

ontvangen. 17 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf 

je hoofd in met olie, 18 zodat niemand ziet dat je aan het vasten 
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bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, 

die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

 
19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest 

vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel 

schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 

breken geen dieven in om ze te stelen.21 Waar je schat is, daar 

zal ook je hart zijn. 

 

Stilte 

 

4. Toewijding 

Luisterlied 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten 

in deze zee verzinken mijn gedachten: 

o liefde die, om zondaars te bevrijden, 

zo zwaar moest lijden. 

 

‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 

tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 

in onze plaats gemarteld en geslagen, 

de zonde dragen. 

 

Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen, 

dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 

laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 

als sterkte noemen. 
(LvdK gezang 177:1, 2, 7; 

https://www.youtube.com/watch?v=lyS5vNybS1s&t=25s) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lyS5vNybS1s&t=25s
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5. Sluiting 

Gebed 

Geweldiger dan water en dan wind 

is in de hoogte God die overwint. 

Geweldig is de HERE die zijn voet 

plant op de nek van deze watervloed. 

 

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 

Tot sieraad is uw hoge heiligheid 

en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
(Psalm 93:3, 4 NB) 

Stil gebed 

‘Onze Vader’ 

 

Zegenbede 

Vrede van God, de vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 
(Opwekking 602:1)  
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Woensdag 24 februari 
 

1. Opening 

Aansteken van de Paaskaars 

 

Luisterlied 

Als alles duister is 

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 

een vuur dat nooit meer dooft. 
(Hemelhoog 413:2; 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY) 

Stilte 

 

2. Verootmoediging 

Gedicht 

Heer, 

ik kom tot U 

met een hart vol vragen 

verdriet en twijfel. 

 

De chaos in mijn denken, 

de onzekerheid in mijn bestaan, 

de pijn in mijn hart 

om het verdriet 

van dierbaren om mij heen. 

 

Alles 

is ineens 

zo anders geworden. 

Help mij, 

laat mij 

er niet aan 

ten onder gaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY
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U lijkt zo ver weg, 

ik voel me zo alleen, 

terwijl ik ten diepste weet: 

U laat mij niet alleen. 

 

O Heer, 

kom mij tegemoet. 

Houd mij vast, 

zodat ik gesterkt  

door de kracht van uw nabijheid 

verder kan gaan. 
(Uit: Rita Renema-Mentink, De Ander. Gedachten, gedichten en 

gebeden) 

 

3. Verdieping 

Lezing: Johannes 13:1-11 (NBV) 
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd 

gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de 

Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden 

lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en 

zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen 

Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te 

verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had 

gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug 

zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn 

bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een 

waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en 

droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 toen hij bij 

Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten 

wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu 

nog niet, maar later zul je het wel begrijpen’. 8 ‘O nee’, zei 

Petrus, ‘mijn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus 

zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen’, 
9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook 

mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad 
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heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal 

rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist 

namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet 

allemaal rein waren. 

 

Stilte 

 

4. Toewijding 

Luisterlied 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt; 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 
(LvdK gezang 172:1, 4; 

https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDrvpdJ38&t=20s) 

 

5. Sluiting 

Gebed 

Heer, u kent mij als geen ander, 

U weet of ik zit of sta. 

En U kent ook mijn gedachten 

voordat ik iets zeggen ga. 

https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDrvpdJ38&t=20s
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Dat U mij zo heel goed kent, Heer, 

daar snap ik dus echt niks van. 

’t Is een wonder boven wonder, 

dat ik niet begrijpen kan.  

 

Want U bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen. 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen. 

 

Ook al zou ik naar het westen  

of het verre oosten gaan, 

overal zult U mij leiden, 

U zult altijd naast me staan. 

En U maakte heel mijn lichaam, 

telde ook nog al mijn haar. 

Nee, dit kan ik ook niet vatten, 

het is mij te wonderbaar. 

 

Want U bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen. 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen. 
 (Hemelhoog 50) 

Stil gebed 

‘Onze Vader’ 

 

Zegenbede 

De Heer zal U steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die U hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren! 
(Psalm 121:4 NB)  
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Woensdag 3 maart 
 

1. Opening 

Aansteken van de Paaskaars 

Heer, mijn hart komt in stilte tot U, 

want ik weet om mij heen uw sterke hand. 

In het donker dal van angst 

zal ik in uw hand geborgen zijn. 

Heer, mijn hart komt tot stilte bij U. 

 

Heer, mijn hart komt in stilte tot U, 

U alleen bent mijn God, mijn hulp, steeds weer. 

Wie U aanroept, die ontvangt 

uit de rijkdom van uw heerlijkheid. 

Heer, mijn hart komt in stilte tot U. 

 

Heer, mijn hart komt in stilte tot U, 

want ik weet: U geleidt mij waar U wilt, 

kent mijn weg van stap tot stap, 

U behoedt mijn leven dag en nacht. 

Heer, mijn hart komt tot stilte bij U. 

 

Heer, mijn hart komt in stilte tot U, 

want ik weet: U bent bij mij, richt mij op, 

zoals regen dorstig land 

laat herleven en weer bloeien doet. 

Heer, mijn hart komt in stilte tot U. 
(Claus Heizmann, vertaling: A.F. Troost) 

 

Stilte 
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2. Verootmoediging 

Luisterlied 

O hoofd vol bloed en wonden, 

bedekt met smaad en hoon, 

o hoofd zo wreed geschonden, 

uw kroon een doornenkroon, 

o hoofd eens schoon en heerlijk 

en stralend als de dag, 

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 

Ik groet u vol ontzag. 

 

Wees Gij om mij bewogen 

en troost mijn angstig hart. 

Voer mij uw beeld voor ogen, 

gekruisigde, uw smart. 

Dan zal ik vol vertrouwen, 

gelovig en bewust, 

uw aangezicht aanschouwen. 

Wie zo sterft, sterft gerust. 
(LvdK gezang 183:1, 7; 

https://www.youtube.com/watch?v=xxeJHZuORzU) 

 

3. Verdieping 

Lezing: Johannes 14:15-31 (NBV) 
15 ‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal 

ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die 

altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan 

hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. 

Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie 

blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie 

terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, 

maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen 

leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat 

jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden 

kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de 

https://www.youtube.com/watch?v=xxeJHZuORzU


12 

liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem 

bekendmaken.’ 22 Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan 

Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de 

wereld bekendmaken, Heer?’ 23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer 

iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn 

Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem 

komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt 

zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn 

niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik 

gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie 

ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader 

jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en in 

herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 

 
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de 

wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de 

moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga 

en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn 

dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik 

vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven 

wanneer het zover is. 30 Ik kan niet lang meer met jullie 

spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij 

heeft geen macht over mij, 31 maar zo zal de wereld weten dat 

ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. 

Kom, laten we hier weggaan.’ 

 

Stilte 

 

4. Toewijding 

Luisterlied 

Jezus, leven van mijn leven, 

Jezus, dood van mijnen dood, 

die voor mij U hebt gegeven, 

in den bangsten zielennood, 
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opdat ik niet hoop’loos sterven, 

maar uw heerlijkheid zou erven, 

duizend, duizend maal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer! 

 

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 

voor uw bitt’ren bangen nood, 

voor uw heilig, biddend strijden, 

voor uw trouw tot in den dood, 

voor de wonden, U geslagen, 

voor het kruis, door U gedragen; 

duizend, duizend maal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer! 
(B38 gezang 49:1, 4; 

https://www.youtube.com/watch?v=qnIjJ4WC3mc) 

 

5. Sluiting 

Gebed 

Ik dank U, Here Jezus, 

voor uw troostwoord, dat mij zegt 

dat U groter bent dan mijn bange hart. 

Dus ook: groter dan de moedeloosheid in mij, 

groter dan de hoogmoed, groter dan de angst, 

groter ook dan de vrees voor mensen en voor lijden. 

U bent ook groter dan alles 

wat mij in de toekomst kan overkomen. 

U hebt de duivel en dood overwonnen. 

Leer mij te leven uit uw overwinning. 
(Uit: Marie Hüsing, Bid elke dag. 365 gebeden voor het hele jaar) 

Stil gebed 

‘Onze Vader’ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qnIjJ4WC3mc
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Zegenbede 

Gods liefde draagt jou. 

Zijn hand beschermt jou 

waar je ook bent of zal gaan. 

Ontvang Gods zegen 

over je leven: 

Vrede voor jou in zijn naam! 

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 

 

Ga met Gods vrede. 

Deel in zijn zegen. 

Leef uit zijn volheid en kracht. 

Durf te geloven. 

Blijf op hem hopen: 

leef je geloof elke dag! 

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 
(Sela) 
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Woensdag 10 maart 

Op deze avond is er om 19.30 uur een kerkdienst in verband 

met Biddag voor gewas en arbeid.  
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Woensdag 17 maart 
 

1. Opening 

Aansteken van de Paaskaars 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 

zo als een mantel om me heen geslagen 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

(Huub Oosterhuis, uit: Piet Thomas, Groot 

gebedenboek) 

 

Stilte 

 

2. Verootmoediging 

Luisterlied 

Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van ’s Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus’ wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 

O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

drijft rusteloos de eeuwen voort 

wat mensen ook verzinnen. 

En waar de weg onvindbaar scheen 
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mochten wij door geloof alleen 

de tocht opnieuw beginnen. 

Gij hebt de vaderen bevrijd 

en uit het diensthuis uitgeleid 

naar ’t land van melk en honing. 

Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

opdat het door de wereldnacht 

de weg vindt naar uw woning. 
(Lvdk gezang 305; 

https://www.youtube.com/watch?v=etX46xkLYJE) 

 

3. Verdieping 

Lezing: Johannes 15:1-17 (NBV) 
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 
2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en 

iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer 

vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen 

jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank 

die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht 

dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in 

mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als 

iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. 

Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt 

weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere 

ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie 

in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je 

wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal 

zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn 

leerlingen zijn. 

 
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. 

Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn 

geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader 

gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om 

je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=etX46xkLYJE
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12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb 

liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor 

je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik 

zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet 

niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik 

alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie 

bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar 

ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en 

vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn 

naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb 

elkaar lief. 

 

Stilte 

 

4. Toewijding 

Gedachten 

Heer, 

we weten dat er mensen zijn 

die de moed niet meer hebben 

om te bidden. 

Ze hebben het gevoel 

dat ze te ver van U zijn afgedwaald 

en durven niet meer terug. 

Diep in hun hart willen ze dat wel, 

want er blijft voortdurend 

een heimwee naar U: 

ze leven met een blijvend gevoel 

iets te hebben verloren. 

Heer, 

geef het hen terug, 

zeg het hun, dat Uw liefde grenzeloos is 

en Uw vergeving ongekend. 

Roep hen op, zoals U de dag 

oproept uit de nacht, 



19 

en in het nieuwe licht 

zullen ze U vinden 

en gelukkig zijn. 
(Uit: Toon Hermans, Met hart en ziel. Gedachten en gebeden) 

 

5. Sluiting 

Gebed 

Voor allen, Heer, die eenzaam zijn, 

voor allen, die U zijn vergeten, 

voor allen, die zichzelf zo klein, 

zo hooploos onbelangrijk weten; 

voor ieder die geen blijdschap kent, 

voor elk, die onder druk moet leven, 

voor ieder, wie Gij één talent,  

geen tien talenten hebt gegeven; 

voor allen, die met scherpe tong 

de ander ondoordacht bezeren, 

voor ieder, die in lang niet zong, 

voor elk, die ’t liefste moet ontberen; 

maar ook voor allen, die zich rijk 

beschouwen, op zichzelf vertrouwen, 

voor allen, die een sterke dijk 

van haat rondom hun harten bouwen… 

voor allen bid ik U, o Heer, 

vooral voor hen, die zèlf niet vragen; 

en voor mijzelf bid ik steeds meer:  

wilt U mij in Uw liefde dragen? 
(Uit: Nel Benschop, De nacht gaat weer voorbij) 

Stil gebed 

‘Onze Vader’ 

 

Zegenbede 

Zegene ons de almachtige God, 

Vader, Zoon en heilige Geest.  
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Woensdag 24 maart 
 

1. Opening 

Aansteken van de Paaskaars 

 

Luisterlied 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan. 

Koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad bekijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 
(Liedboek 601:1, 3; 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugiq5J5GRJ8) 

 

Stilte 

 

2. Verootmoediging 

Psalmgebed: Psalm 51:1-11 (NBV) 

Voor de koorleider. Een psalm van David, toen de profeet 

Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugiq5J5GRJ8
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Wees mij genadig, God, in uw trouw, 

u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, 

was mij schoon van alle schuld, 

reinig mij van mijn zonden. 

 

Ik ken mijn wandaden, 

ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 

tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, 

ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. 

 

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn 

en uw oordeel zuiver. 

Ik was al schuldig toen ik werd geboren, 

al zondig toen mijn moeder mij ontving, 

maar u wilt dat waarheid mij vervult, 

u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 

 

Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, 

was mij en ik word witter dan sneeuw. 

laat mij vreugde en blijdschap horen: 

u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 

Sluit uw ogen voor mijn zonden 

en doe heel mijn schuld teniet. 

 

3. Verdieping 

Lezing: Johannes 16:16-24 (NBV) 
16 ‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort 

daarna zien jullie me terug.’ 

 
17 Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat 

betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me 

niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga 

naar de Vader”? 18 Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat 

bedoelt hij toch?’ 19 Jezus begreep dat ze hem iets wilde 
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vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde 

met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort 

daarna zien jullie me terug”? 20 Waarachtig, ik verzeker jullie: 

je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je 

zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 
21 Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd 

gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze 

zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter 

wereld is gekomen. 22 Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal 

jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je 

vreugde afnemen. 23 Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. 

Maar ik verzeker jullie: wat je de vader ook vraagt in mijn 

naam – hij zal het je geven. 24 Tot nu toe hebben jullie niets in 

mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. 

Dan zal je vreugde volmaakt zijn.’ 

 

Stilte 

 

4. Toewijding 

Psalmgebed: Psalm 51:12-21 (NBV) 

Schep, o God, een zuiver hart in mij, 

vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 

verban mij niet uit uw nabijheid, 

neem uw heilige geest niet van mij weg. 

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, 

de kracht van een sterke geest. 

 

Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, 

en zullen zondaars terugkeren tot u. 

U bent de God die mij redt, 

bevrijd mij, God, van de dreigende dood, 

en ik zal juichen om uw gerechtigheid. 

Ontsluit mijn lippen, Heer, 

en mijn mond zal uw lof verkondigen. 
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U wilt van mij geen offerdieren, 

in brandoffers schept u geen behagen, 

Het offer voor God is een gebroken geest; 

een gebroken en verbrijzeld hart 

zult u, God, niet verachten. 

 

Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, 

bouw de muren van Jeruzalem weer op. 

Dan zult u de juiste offers aanvaarden, 

offers in hun geheel verbrand, 

dan legt men stieren op uw altaar. 

 

5. Sluiting 

Gebed 

U weet Heer, van de angst die in mij wroet, 

die mij bedreigt op onverwachte tijden 

en plaatsen. Die mij bang maakt voor het lijden 

en voor de storm die in mijn leven woedt. 

 

Het klinkt zo vroom, wanneer ik and’ren zeg 

dat U mijn hand wilt grijpen en mij leiden. 

Soms lijken onze wegen zich te scheiden 

als ‘k Jezus niet meer zie: Hij is de weg. 

 

Hij legt Zijn leven voor mijn voeten neer, 

opdat ik over Hem naar U zou lopen; 

U wacht mij op en doet Uw armen open 

En drukt mij aan Uw hart. Ik ben niet angstig meer. 
(naar Johannes 16:4b) 

Stil gebed 

‘Onze Vader’ 
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Zegenbede 

Zegen ons, Algoede, 

neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 

 

Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 

en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 
(LvdK gezang 456:1, 2) 
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Woensdag 31 maart 
 

1. Opening 

Aansteken van de Paaskaars 

God enkel licht, 

wiens aangezicht 

zo blinkend is van luister, 

ziet ons onrein, 

ziet hoe wij zijn 

vervallen aan het duister 
(Hemelhoog 176:1/LvdK gezang 449:1) 

 

Stilte 

 

2. Verootmoediging 

Psalmgebed 

Een gebed van David. 

 

Hoor mij, HEER, en antwoord mij, 

ik ben verzwakt en arm. 

Behoed mij, want ik ben u toegewijd, 

red uw dienaar die op u vertrouwt, 

u bent mijn God 

 

Wees mij genadig, Heer, 

heel de dag roep ik tot u, 

verblijd het hart van uw dienaar, 

naar u verlang ik, Heer. 

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, 

uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. 

 

Hoor mijn gebed, HEER, 

luister naar mijn smeken. 
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In dit uur van mijn nood roep ik u aan, 

want u geeft mij antwoord. 
(Psalm 86:1-7 (NBV)) 

 

3. Verdieping 

Lezing: Johannes 17 (NBV) 
1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel 

en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van 

uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u 

macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u 

hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het 

eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en 

hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw 

grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij 

opgedragen hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de 

grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. 

 
6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw 

naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij 

gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7 en nu begrijpen ze 

dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 8 Ik heb de 

woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij 

hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen 

ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. 

 
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de 

mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn 10 – alles 

wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en 

omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11 Ik ben al 

niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in 

de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam 

die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één 

zijn. 12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u 

mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen 

is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat 
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de Schrift in vervulling ging. 13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg 

dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden 

van mijn vreugde. 14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld 

haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet 

bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg 

wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 
16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 
17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 
18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt 

gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen 

ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 

 
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 

verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. 

Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat 

de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten 

delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn 

zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één 

zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat 

u hen liefhad zoals u mij liefhad. 

 
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar 

ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt 

omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 
25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, 

en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw naam 

bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde 

waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 

 

Stilte 
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4. Toewijding 

Luisterlied 

Nu valt de nacht. 

Het is volbracht: 

de Heer heeft heel zijn leven 

voor het menselijk geslacht 

in Gods hand gegeven. 

 

De wereld gaf 

Hem slechts een graf, 

zijn wonen was Hem zwerven; 

al zijn onschuld werd Hem straf 

en zijn leven sterven. 

 

Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 

een sabbat is gekomen: 

eens voor al heeft Hij het juk 

van ons afgenomen. 
(LvdK gezang 195:1, 2, 5; 

https://www.youtube.com/watch?v=qzNpqrXQ9h4) 

 

5. Sluiting 

Gebed 

Uw trouw en uw genade  

o, Vader, weet zo goed 

wat voor de mens tot schade  

of winste worden moet. 

Laat Hem besturen, waken, 

’t is wijsheid wat hij doet! 

Zo zal Hij alles maken, 

dat ge u verwond’ren moet. 
(LvdK gezang 427:3a en 5a) 

Stil gebed 

‘Onze Vader’ 

https://www.youtube.com/watch?v=qzNpqrXQ9h4
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Zegenbede 

Heer, blijf bij ons, 

want het is avond 

en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 

met uw woord en sacrament 

Blijf bij ons, wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst 

de nacht van twijfel en aanvechting 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

Blijf bij ons in leven en in sterven 

in tijd en eeuwigheid. 

Amen. 
(Maarten Luther, Avondgebed) 
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