Gebedsdiensten in de Goede Week 2021
in de Nieuwe Kerk

Avondgebeden
maandag 29 t/m woensdag 31 maart
aanvang 19.30 uur

Morgengebed zaterdag 3 april
aanvang 09.30 uur

De avondgebeden zijn online vieringen
Het zaterdagmorgengebed is met gemeenteleden
(via reserveringssysteem)

Avondgebed maandag 29 maart 2021
Voorganger:
ds. Paulien Couvée
Organist:
Margreeth de Jong
Wat in hoofdletters staat, wordt door allen gezegd

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

lied

“Alles wat over ons geschreven is’’

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

Lezen: Psalm 27: 1-14
(vertaling Gerard Swúiste)

lied

“U komt mij, lieve God”

lezing

Johannes 15: 18-27
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stilte
muziek

“Allemande” 'Suite pour flûte seule'
van Jean Françaix deel 4 Allemande (altfluit)

gebeden

stil gebed
Luthers Avondgebed
ONZE VADER

muziek

“Menuet” 'Suite pour flûte seule'
van Jean Françaix, deel 5

zegening

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

Avondgebed dinsdag 30 maart 2021
Voorganger:
ds. Johan Beijer
Organist:
Margreeth de Jong
Altblokfluit:
Marinke Vollenberg
Wat in hoofdletters staat, wordt door allen gezegd

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
3

psalm

Psalm 130: 2 altblokfluit
Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.

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

Psalm 37: 1-11
(vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

lezing

Johannes 16: 16-24

stilte
muziek

Air Adagio, Anonymus

gebeden

stil gebed
Luthers avondgebed
ONZE VADER. AMEN.

muziek

Allmand uit Suite c-moll, Daniel Demoivre

zegening

Zegene ons de Almogende God,
de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
AMEN.
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Avondgebed woensdag 31 maart 2021
Voorganger:
ds. Jörg Buller
Organist:
Margreeth de Jong
Viool:
Rolf de Vries
Wat in hoofdletters staat, wordt door allen gezegd

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

psalm

Psalm 130 vrij
(CD: Eeuwige hier nu. Vijftig psalmen vrij. CD 4, Track 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

Psalm 4: 1-9 (vertaling: Sytze de Vries)

muziek

Johann Sebastian Bach –
uit Sonate no. 2: Adagio

lezing

Johannes 17: 6-19
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stilte
lied

Geef mij een mens
(CD: Sytze de Vries: Jij, mijn adem.
Verzamelde liederen. Track 7)

gebeden

stil gebed
Luthers avondgebed
ONZE VADER
AMEN

muziek

Johann Sebastian Bach –
uit Partita no. 2: Sarabande

zegening

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

Morgengebed Stille Zaterdag, 3 april 2021
Voorganger:
ds. Johan Beijer
Ouderling v. dienst:
Sam Gideonse
Diaken v. dienst:
Marieken Mekking
Organist:
Margreeth de Jong
Wat in hoofdletters staat, wordt door allen gezegd

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
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orgel

Psalm 130 : 4
Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

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

orgel

Psalm 116: 3
Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij,
eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

lezing

Johannes 14: 18-24

stilte
gebeden

gebed van Franciscus
ONZE VADER
7

lied

Lied 591:
orgelspel
1 (gelezen)
O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan,
maar zend uw kracht
diep in de nacht,
dan breekt de morgen aan.
4 (orgel)
Het was de zesde dag
dat Gij de mensen riep
en schiep voorgoed
in vlees en bloed
en in uw beeld verdiept.
5 (orgel)
De vrijdag is voorbij,
de sabbat is vervuld.
O dageraad
toon uw gelaat,
een ochtend zonder schuld!
6 (gelezen)
O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan
maar zend uw kracht
diep in de nacht,
uw kracht om op te staan.

zegening

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

orgelspel
Deze diensten worden uitgezonden (beeld en geluid) via
www.kerkdienstgemist.nl
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