
Gebedsdiensten in de Goede Week

In de gebedsdiensten tijdens de Goede Week heeft de stilte een eigen 
kracht. Gebeden kunnen immers pas ontstaan vanuit de stilte in onszelf. 
Daarom beginnen en eindigen we deze diensten in stilte en ook na de Bij-
bellezingen is er een stilte, waarin we het gehoorde op ons kunnen laten 
inwerken.

In iedere gebedsdienst wordt een gedeelte van een Psalm gelezen en 
gezongen, het zogenaamde Psalmgebed. Deze uitdrukking geeft al aan 
dat Psalmen in wezen gebeden zijn. 

De vespers in de Goede Week sluiten aan bij de vespers in de veertigda-
gentijd, waarin steeds uit het evangelie naar Lucas gelezen is. In hetzelf-
de evangelie volgen we nu de gebeurtenissen in de Goede Week.  
Hopelijk helpen deze diensten ons om van toeschouwers deelnemers te 
worden. 

Christus heeft voor ons geleden
als een beeld van ons bestaan,
dat wij zover zouden gaan
in zijn voetstappen te treden.
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Avondgebed in de Goede Week
stilte

aanvangstekst  Bestaand in goddelijke majesteit,
   heeft Hij, als mens verschenen,
   zich prijsgegeven in de dood.
   Maar boven alles uit
   heeft God hem zeer verhoogd,
   zijn Naam boven de namen.
   Zo is Hij onze Heer
   in hemel en op aarde.
      uit Filippenzen 2

gezongen psalm  Psalm 130 (couplet)

beurtspraak  Zend Uw licht en Uw waarheid,
   DAT DIE MIJ LEIDEN.
   Als mijn ziel zich buigt,
   mijn hart ineen krimpt,
   DOE ONS GEDENKEN UW AANWEZIGHEID.
   Uw goedheid zij ons de dag,
   ‘S NACHTS ZINGT UW LIED.
   Laat ons gebed zijn 
   tot de God van het leven.
   ONZE HOOP IS OP HEM!

Psalmgebed   aangegeven Psalm – gesproken en gezongen

lezing    uit het evangelie naar Lucas

stilte

orgelkoraal

gebeden  stil gebed
   Luthers avondgebed
   ONZE VADER

lied   

zegening  Zegene ons de Almogende God, 
   de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
   AMEN

orgelspel



maandagavond  
 
 gelezen   Lucas 19: 45-48; 20: 1-8, 20-26, 41-43
   tempelreiniging, bevoegdheid, recht van de keizer,  
   Davids heer
 psalmgebed Psalm 15, gezongen 15: 4
 liederen   Psalm 130 : 1
   Lied 944

dinsdagavond  

 gelezen   Lucas 20: 45-47, 21: 1-4; 22: 1-7
   schriftgeleerden, het muntje van de weduwe,  
   verraad van Judas
 psalmgebed Psalm 5: 1-11, gezongen 5: 6, 7
 liederen  Psalm 130: 2
   Lied 561 

woensdagavond 

 gelezen   Lucas 22: 24-38
   gesprekken bij het pesachmaal
 psalmgebed Psalm 4: 1-8, gezongen 4: 3
 liederen  Psalm 130 : 3
   Lied 807: 1, 4, 5, 6    

zaterdagmorgen

 gelezen   I Petrus 3: 13-22
   de geesten in de gevangenis
 psalmgebed Jona 2, gezongen Psalm 116: 3
 liederen  Psalm 130 : 4
   Lied 591: 1, 4, 5, 6

Leesrooster voor de getijden in de Goede Week



Morgengebed op Stille Zaterdag
stilte

openingstekst  Bestaand in goddelijke majesteit,
   heeft Hij, als mens verschenen,
   zich prijsgegeven in de dood.
   Maar boven alles uit
   heeft God hem zeer verhoogd,
   zijn Naam boven de namen.
   Zo is Hij onze Heer
   in hemel en op aarde.
      uit Filippenzen 2

gezongen psalm  Psalm 130 : 4

beurtspraak  Zend Uw licht en Uw waarheid,
   DAT DIE MIJ LEIDEN.
   Als mijn ziel zich buigt,
   mijn hart ineen krimpt,
   DOE ONS GEDENKEN UW AANWEZIGHEID.
   Uw goedheid zij ons de dag,
   ‘S NACHTS ZINGT UW LIED.
   Laat ons gebed zijn 
   tot de God van het leven.
   ONZE HOOP IS OP HEM!

Psalmgebed  Jona 2, gezongen Psalm 116: 3

lezing   I Petrus 3: 13-22

stilte

gebeden  gebed van Franciscus
   ONZE VADER

lied   Lied 591: 1, 4, 5, 6

zegening  Zegene ons de Almogende God,
     de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
   AMEN

orgelspel


