Kil wordt de avondwind.
God, weer van ons het kwade
en wees in uw genade
met ieder eenzaam mensenkind.
Zegenbede
v.
a.
v.
a.
v.
a.
v.
a.

dat wij leven mogen in verbondenheid met
Jezus Christus
dat wij luisteren naar zijn stem
dat wij voort zullen gaan op zijn weg
de weg van de waarheid, de weg van het
leven
dat wij wegwijzers mogen zijn,
en anderen inspireren, helpen en
ondersteunen
zegen ons zo met het licht van uw aangezicht
in deze stille week en alle dagen van ons
leven onderweg naar het Feest dat komt
0-0-0-0-0-0-0
Morgen en vrijdag beginnen de diensten
om 19.00 uur.
Zaterdag om 22.00 uur.
Van harte welkom.
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ORDE VAN DIENST VOOR
DE STILLE WEEK 2022
===============
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
Woensdag 13 april
in de Petruskerk in Wapenveld
Aanvang 19.30 uur.
++++++++++

Liturgisch bloemschikken:
Veertigdagentijd 2022. Op weg naar het feest!
In de stille week staan we stil bij Jezus’ woorden:
“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”
Een conische pot symboliseert het ontvangen. De pot
wordt niet tot aan de rand gevuld om het ontvangen te
benadrukken. De schikking wijst omhoog naar de hemel.
is transparant en luchtig, wat benadrukt dat door de
genade er altijd zicht blijft op het onbekende,
het onverwachte, het goddelijke.
Palmzondag: buxus verwijst naar de intocht.
Witte donderdag: de voetwassing.
Goede Vrijdag: het kruis;
de paarse anemonen als teken van lijden en rouw.
Stille zaterdag: het daglicht lonkt, het getal 8 symboliseert de nieuwe dag d.m.v. 8 witte anemonen.
Pasen: een nieuw begin!
1

Vespers in de stille week
Maandag 11 april 2022
‘’Ik ben de weg, de waarheid en het leven”
Binnenkomst in stilte
Kort muzikaal intro
Na aanvang korte stilte

Voorbede:

Openingsgebed
v.
a.
v.
a.
v.

ken we zo vaak onze weg buiten u om… We
smeken u: roep ons dan opnieuw tevoorschijn!
Zet ons op de juiste weg, de enige weg, uw weg.
En als wij geen gehoor geven, grijp ons dan bij
de hand en zet ons opnieuw op uw weg, de enige
weg, de weg die naar het leven in waarheid leid.
Zo bidden we samen:
God in de hemel, zie naar ons om, wijs ons de
weg van het leven.

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal uw lof zingen
God, kom mij te hulp
Heer, haast u mij te helpen
God, zonder U zijn wij de weg kwijt, zonder U
weten we niet wat waarheid is, als we alleen
op pad gaan loopt het spoor dood. Neem ons
bij de hand Heer, houd ons vast en leid ons
op de weg naar het leven.

Stil gebed in stilte leggen wij ons hart voor U
open…..(stilte)
Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, met
Hem bidden wij:
Onze Vader, die in de hemelen zijt …………..
We zingen ons Avondlied 246b: 5 en 7
5

Doe ons uw heil aanschouwen,
niet op ons oog vertrouwen,
niet blij zijn met de schijn.
Doe ons de eenvoud vinden,
en, God, voor U als kind'ren
op aarde vroom en vrolijk zijn.

7

Laten wij amen zeggen
en ons te slapen leggen.

Wij zingen Lied 16B (3x)
1

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U
wijst mij de weg ten leven. Bij U is
vreugde, blijvende vreugde.

2
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3

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Korte overdenking
We zingen Lied 150 (op Toonhoogte)
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Gebed van de dag
Heer God,
U riep ons, mensen, uit het stof van de aarde tot
leven.
Toen wij alles kapot maakten, riep u ons opnieuw
tevoorschijn. U koos voor Abraham, Isaak en Jakob en leidde hun nakomelingen uit de slavernij
van Egypte naar de vrijheid.
Heer God, in uw Zoon, Jezus de Messias, bent u
de weg, de waarheid en het leven. En toch zoe18

Psalmgebed uit Psalm 85
Wij lezen: Psalm 85 vers 1 - 4
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een
psalm. 2 U bent uw land genadig geweest, HEER,
U keerde het lot van Jakob ten goede, 3 nam de
schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. sela 4 U bedwong uw woede en wendde u af
van uw brandende toorn.
Wij zingen: Psalm 85: 2
2

Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijde, Heer?
Toon ons uw heil en goedertierenheid:
ik ben o God tot luisteren bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

Wij lezen: Psalm 85 vers 9 - 12
9 Ik wil horen wat God ons zegt. De HEER
spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn
getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! 10 Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: zijn
glorie komt wonen in ons land, 11 trouw en liefde
omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar
met een kus, 12 trouw bloeit uit de aarde op,
recht ziet uit de hemel toe.
3

Wij zingen: Psalm 85: 4

Lezing uit Johannes 14 vers 27 - 31

4

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.’

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Lezing uit Johannes 14 vers 1 - 14
1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en
op Mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een
plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer Ik
een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik
terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan
zullen jullie zijn waar Ik ben. 4 Jullie kennen de
weg naar waar Ik heen ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij
weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe
zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het
leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door
Mij. 7 Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn
Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem,
want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 8 Daarop zei
Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang
bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij
gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom
vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader
4

Stilte
Wij zingen Lied 1010: 2 en 3
2

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
17

Psalmgebed Psalm 120
Wij lezen: Psalm 120: 1 en 2
1 Een pelgrimslied. Roep ik in mijn nood tot de
HEER, Hij geeft mij antwoord. 2 Bevrijd mijn ziel,
HEER, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt.
Wij zingen Psalm 120: 2
2

Wee mij, want ik ben een ontheemde,
ik lijd hier in een land van vreemden,
reeds al te lang slijt ik verlaten
mijn leven bij wie vrede haten.
Vrede, behoedster van het leven,
u heb ik heel mijn hart gegeven.
Vrede, hoezeer ik voor u pleit,
hun woord is haat, zij gaan ten strijd.

Wij lezen: Psalm 120: 6 en 7
6 Te lang al woont mijn ziel bij mensen die vrede
haten. 7 Spreek ik woorden van vrede, zij willen
oorlog.
Allen:

"Ik roep naar de Heer, want Hij geeft mij
antwoord als ik in nood ben."

16

in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft,
doet zijn werk door Mij. 11 Geloof Me: Ik ben in de
Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft,
geloof het dan om wat Hij doet. 12 Werkelijk, Ik
verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde
doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers
naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam
vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de
grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen.
Stilte
Wij zingen Lied 534: 1, 2
1

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Korte overdenking

5

Wij zingen Lied 150 (op Toonhoogte)
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Vespers in de stille week
Woensdag 13 april 2022
‘’Ik ben de weg, de waarheid en het leven”
Binnenkomst in stilte
Kort muzikaal intro

Gebed van de dag:

Na aanvang korte stilte

Heer God, U riep ons, mensen, uit het stof van de
aarde tot leven. Toen wij alles kapot maakten, riep
u ons opnieuw tevoorschijn. U koos voor Abraham, Isaak en Jakob en leidde hun nakomelingen
uit de slavernij van Egypte naar de vrijheid.
Heer God, in uw Zoon, Jezus de Messias, bent u
de weg, de waarheid en het leven. En toch zoeken we zo vaak onze weg buiten u om… We
smeken u: roep ons dan opnieuw tevoorschijn!
Zet ons op de juiste weg, de enige weg, uw weg.
En als wij geen gehoor geven, grijp ons dan bij
de hand en zet ons opnieuw op uw weg, de enige
weg, de weg die naar het leven in waarheid leid.

Openingsgebed

Zo bidden we samen:
God in de hemel, zie naar ons om, wijs ons de
weg van het leven.

1

v.
a.
v.
a.
v.

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal uw lof zingen
God, kom mij te hulp
Heer, haast u mij te helpen
God, zonder U zijn wij de weg kwijt, zonder U
weten we niet wat waarheid is, als we alleen
op pad gaan loopt het spoor dood. Neem ons
bij de hand Heer, houd ons vast en leid ons
op de weg naar het leven.

Wij zingen Lied 16B (3x)
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U
wijst mij de weg ten leven. Bij U is
vreugde, blijvende vreugde.

Voorbede
6
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4

7

Is deze arbeidsdag voorbij,
dat mij de slaap een balsem zij.
Dan zal ik zijn in 't nieuwe licht
als een die graag zijn dienst verricht.
Looft God de Heer die eeuwig leeft,
alles uit niets geschapen heeft,
die ons tot aan zijn dag behoedt
en onze ogen opendoet!

Zegenbede
v.
a.
v.
a.
v.
a.
v.
a.

dat wij leven mogen in verbondenheid met
Jezus Christus
dat wij luisteren naar zijn stem
dat wij voort zullen gaan op zijn weg
de weg van de waarheid, de weg van het
leven
dat wij wegwijzers mogen zijn,
en anderen inspireren, helpen en
ondersteunen
zegen ons zo met het licht van uw aangezicht
in deze stille week en alle dagen van ons
leven onderweg naar het Feest dat komt
0-0-0-0-0-0-0-0-0

Stil gebed in stilte leggen wij ons hart voor U
open…..(stilte)
Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, met
Hem bidden wij:
Onze Vader, die in de hemelen zijt …………...
Wij zingen ons Avondlied Lied 256
1

Blijf met uw genade bij ons,
Heer, onze God.
O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.

Zegenbede
v.
a.
v.
a.
v.
a.
v.
a.

dat wij leven mogen in verbondenheid met
Jezus Christus
dat wij luisteren naar zijn stem
dat wij voort zullen gaan op zijn weg
de weg van de waarheid, de weg van het
leven
dat wij wegwijzers mogen zijn,
en anderen inspireren, helpen en
ondersteunen
zegen ons zo met het licht van uw aangezicht
in deze stille week en alle dagen van ons
leven onderweg naar het Feest dat komt
0-0-0-0-0-0-0-0-0
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7

Vespers in de stille week
Dinsdag 12 april 2022
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven”
Binnenkomst in stilte
Kort muzikaal intro
Na aanvang korte stilte

Voorbede

Openingsgebed
v.
a.
v.
a.
v.

ken we zo vaak onze weg buiten u om… We
smeken u: roep ons dan opnieuw tevoorschijn!
Zet ons op de juiste weg, de enige weg, uw weg.
En als wij geen gehoor geven, grijp ons dan bij
de hand en zet ons opnieuw op uw weg, de enige
weg, de weg die naar het leven in waarheid leid.
Zo bidden we samen:
God in de hemel, zie naar ons om, wijs ons de
weg van het leven.

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal uw lof zingen
God, kom mij te hulp
Heer, haast u mij te helpen
God, zonder U zijn wij de weg kwijt, zonder U
weten we niet wat waarheid is, als we alleen
op pad gaan loopt het spoor dood. Neem ons
bij de hand Heer, houd ons vast en leid ons
op de weg naar het leven.

Stil gebed in stilte leggen wij ons hart voor U
open…..(stilte)
Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, met
Hem bidden wij:
Onze Vader, die in de hemelen zijt ………….
Wij zingen ons Avondlied
Gezang 387: 1, 2, 4 en 7
1

O Heer mijn God, ook deze nacht
zij lof en eer U toegebracht
omdat Gij dag en duister schept
en ons het licht gegeven hebt.

2

Om Christus' wil doe mij niet aan
het kwaad dat ik U heb gedaan,
veeleer vergeef mij, Heer, en geef
dat ik voortaan in vrede leef.

Wij zingen Lied 16B (3x)
1

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U
wijst mij de weg ten leven. Bij U is
vreugde, blijvende vreugde.

8
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4

Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

Psalmgebed (Psalm 119: 41-48, 142)
v.

Korte overdenking

Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor
eeuwig, uw wet berust op waarheid.
a. Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond, in
uw voorschriften stel ik mijn hoop.

Luisterlied “Laat ons Christus zien”

v.

Stilte
Wij zingen Lied 150 (op Toonhoogte)
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Gebed van de dag
Heer God,
U riep ons, mensen, uit het stof van de aarde tot
leven. Toen wij alles kapot maakten, riep u ons
opnieuw tevoorschijn. U koos voor Abraham,
Isaak en Jakob en leidde hun nakomelingen uit de
slavernij van Egypte naar de vrijheid.
Heer God, in uw Zoon, Jezus de Messias, bent u
de weg, de waarheid en het leven. En toch zoe12

Laat mij, HEER, uw trouw ervaren,
red mij, zoals U hebt beloofd. Dan kan ik
antwoorden wie mij bespot, want ik vertrouw
op uw woord.

Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond, in uw
voorschriften stel ik mijn hoop. Ik zal mij houden
aan uw wet, voor eeuwig en altijd.
Laat mij voortgaan op een ruime weg, want
steeds zoek ik uw regels. Dan kan ik zelfs voor
koningen getuigen van uw richtlijnen, zonder
schaamte.
Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief.
Ik hef mijn handen op naar uw geboden, ik heb ze
lief. Uw wetten blijf ik overdenken.
v.

Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor
eeuwig, uw wet berust op waarheid.
a. Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond,
in uw voorschriften stel ik mijn hoop.
9

Wij zingen Lied 119: 40
40 Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.
Lezing uit Johannes 14 vers 15 - 26
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
blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 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 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 ie10

mand 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
in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen
jullie gezegd heb.
Stilte
Wij zingen Lied 680: 1, 3 en 4
1

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

3

Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

11

