Avondgebed
III
Week van gebed
Zondag
23 januari 2022

Elthetokerk – De Brug

“Zet ons op nieuwe wegen”
Licht
Aansteken kaars
Gebed bij het ontsteken van de kaars
Lied van het licht: Jezus, U bent het Licht (Jésus le Christ)

Psalm
Lezing: Psalm 16
Behoed mij, God, ik schuil bij u.
Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’
Maar tot de goden in dit land,
de machten die ik vereerd heb, zeg ik:
‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’
Ik pleng voor hen geen bloed meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.
HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.
Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.
Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
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Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid.
Allen:
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Korte stilte

Schrift
Lied: Behoed mij, o God (“Behüte mich, Gott”)

Lezing: Matteüs 11: 25–30
In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en
aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen
verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt
onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de
Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de
Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt
gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en
nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn
juk is zacht en mijn last is licht.’
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Meditatieve Stilte
Tijd om te verstillen
Lied: Van uw barmhartigheid (Misericordias Domini)

Gebed
Dankgebed en Voorbeden
Stil gebed
Avondgebed

Zegen
Zingen: Blijf met uw genade

Zegenbede (allen):
De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons
voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen

Wilt u reageren? Schrijf gerust naar stilteviering@gmail.com
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