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In stilte komen wij binnen 
 
Muziek   Larghetto van Naudot 
 
Opening vg Het is goed de HEER te loven 

allen EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN. 
vg In de morgen wordt zijn goedheid gemeld 
allen EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN. 

 
Hymne Lied 536 
 
Psalmgebed  vg Het behage U, God, ons te redden. 

  allen HEER, HAAST U ONS TE HELPEN. 
 

Psalm 91 

1Wie in de beschutting van de 
Allerhoogste woont en overnacht in 
de schaduw van de 
Ontzagwekkende,  
2zegt tegen de HEER: ‘Mijn 
toevlucht, mijn vesting, mijn God, 
op u vertrouw ik.’ 

3Hij bevrijdt je uit het net van de 
vogelvanger en redt je van de 
dodelijke pest,  
4hij zal je beschermen met zijn 
vleugels, onder zijn wieken vind je 
een toevlucht, zijn trouw is een 
veilig schild. 

5De verschrikking van de nacht 
hoef je niet te vrezen, ook de pijl 
niet die overdag op je afvliegt, 
6noch de pest die rondwaart in het 
donker, noch de plaag die toeslaat 
midden op de dag. 

7Al vallen er duizend aan je 
linkerzijde en tienduizend aan je 
rechterhand, jou zal niets 

overkomen. 
8Open je ogen en zie hoe wie kwaad 
doen worden gestraft. 

9U bent mijn toevlucht, HEER. 
Als je mag wonen bij de 
Allerhoogste, 
10zal het kwaad je niet bereiken, 
geen plaag je tent ooit treffen. 

11Hij vertrouwt je toe aan zijn  
engelen, die over je waken waar je 
ook gaat. 
12Hun handen zullen je dragen, je 
voet zul je niet stoten aan een teen. 
13Leeuw en adder zul je vertrappen, 
roofdier en slang vermorzelen. 

14‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft 
en beschermen wie met mijn naam 
vertrouwd is. 
15Roep je mij aan, ik geef antwoord, 
in de nood zal ik bij je zijn, je 
bevrijden en met roem overladen, 
16je overvloed geven van dagen.  
Ik zal je redding zijn.’ 



Lezing:  Deuteronomium 5:6-21 
 

6‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft 
bevrijd. 
7Vereer naast mij geen andere goden. 
8Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de 
hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water 
onder de aarde. 9Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, 
want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de 
schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde 
geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 10maar als ze mij 
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 
duizendste geslacht. 
11Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam 
misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 
12Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het 
is een heilige dag. 13Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 
verrichten, 14maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de 
HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw 
zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw 
ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de 
stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. 
15Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met 
sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u 
opgedragen de sabbat te houden. 
16Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de HEER, uw God, u 
heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met 
voorspoed in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 
17Pleeg geen moord. 
18Pleeg geen overspel. 
19Steel niet. 
20Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
21Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en laat evenmin uw 
oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund 
of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 

 
Stilte 
 
Muziek   Lament van Geoff Walker 
 
Lied  Lied 310 
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Gebeden vg. Ons gebed worde gesteld 
  als reukwerk voor uw aangezicht. 

a. HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN 
 ALS HET AVONDOFFER. 

 
Voorbeden, met gezongen responsie 368d 
Stilte 
Avondgebed  

Nu alles om mij heen 
rustig wordt en stil, 
kom ik tot U, Heer. 
Ik dank U, 
want deze dag was goed: 
dank voor het leven, 
voor de mensen die ik heb ontmoet, 
voor iedere kleine vreugde. 
Ik dank u, 
omdat Gij mij kracht hebt gegeven 
in moeilijke ogenblikken. 
Vergeef me, 
indien ik vandaag, 
geen teken van uw liefde was. 
Heel deze dag 
leg ik dankbaar terug in uw handen.   (Liedboek, p.591) 

 
Avondlied Lied 259 
 
Zegenbede 

vg. Laten wij de HEER loven 
a. EN GOD DANKEN. 
vg. Zegene en behoede ons de barmhartige HEER. 
a. AMEN (gezongen) 

 
Muziek Sarabanda van Naudot 
 
In stilte verlaten wij de kerk 
 

 
De Bijbeltekst uit dit liturgieblad is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling 


