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In stilte komen wij binnen
Muziek

Hebe deine Augen auf (Psalm 121) –
Felix Mendelssohn Bartholdy

Opening

vg
allen
vg.
allen

Hymne

Lied 176 : 1 solo, 2 allen, 3 solo, 4.5.6 allen

Psalmgebed vg.
allen

Het is goed de HEER te loven
EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN.
In de morgen wordt zijn goedheid gemeld
EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN.

Het behage U, God, ons te redden
HEER, HAAST U ONS TE HELPEN.

Zingen:
Lezing:
Zingen:

Psalm 122 couplet 1
Psalm 122 vers 4-5
Psalm 122 couplet 3

Lezing: Zacharia 8 : 1-6.23
Maar nu luidt het woord van de HEER van de hemelse machten:
‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Ik brand van liefde voor Sion;
met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem.
Dit zegt de HEER:
Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen.
“Stad van trouw” zal Jeruzalem heten,
en de berg van de HEER van de hemelse machten “Heilige berg”.
Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten,
steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd,
en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen.
Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk,
waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? –
spreekt de HEER van de hemelse machten.
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Lezing: Johannes 6 : 14.15
Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden
ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’
Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem
dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de
berg, alleen.
Stilte
Muziek

Orgelbewerking O liefde die verborgen zijt (LB561) –
Toon Hagen (1959)

Canticum

Lied 157a

Gebeden

vg.
allen

Ons gebed worde gesteld
als reukwerk voor uw aangezicht.
HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN
ALS HET AVONDOFFER

Voorbeden, met gezongen responsie 368d
Stilte
Avondgebed
Avondlied Lied 246b
Zegenbede
vg.
allen
vg.
allen
Muziek

Laten wij de HEER loven
EN GOD DANKEN.
Zegene en behoede ons de barmhartige HEER.
AMEN (gezongen)
Jesus, unser Trost und Leben – Johann Sebastian Bach

In stilte verlaten wij de kerk
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Gebruikte vertaling: de Nieuwe Bijbelvertaling
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