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In stilte komen wij binnen 
 
Muziek –  
 
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 448 : 1.3.5.7.9 allen en 2.4.6.8 solo  
 
Psalmgebed  vg Het behage U, God, ons te redden. 

  allen HEER, HAAST U ONS TE HELPEN. 
 
Zingen: Psalm 85 – 1 

1. Lezen :  Psalm 85 : 6-9 
Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren, 
verbolgen zijn van geslacht op geslacht? 
Breng ons weer tot leven, 
dan zullen wij ons in u verheugen. 
Toon ons uw trouw, HEER, 
en geef ons uw hulp. 
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! 

Zingen: Psalm 85 – 3.4 
 
Lezingen: Sefanja 3 : 14-20 
 

Jubel, vrouwe Sion, 
zing van vreugde, Israël, 
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 
De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan 
en je vijand verdreven. 
De HEER, de koning van Israël, is in je midden, 
je hebt geen kwaad meer te vrezen. 
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Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 
‘Wees niet bang, Sion! 
Laat de moed niet zinken!’ 
De HEER, je God, zal in je midden zijn, 
hij is de held die je bevrijdt. 
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, 
in zijn liefde zal hij zwijgen, 
in zijn vreugde zal hij over je jubelen. 
Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, 
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. 
Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 
In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers, 
de kreupelen zal ik redden, 
de verstrooiden bijeenbrengen. 
En hen die in de hele wereld werden veracht 
zal ik met eer en roem overladen. 
In die tijd breng ik jullie terug.  
Ik zal jullie verzamelen, 
je zult met eer en roem overladen worden 
door alle volken op aarde. 
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer 
– zegt de HEER. 

 
Stilte 
 
Muziek –  
 
Canticum Lied 158b 
 
Gebeden vg. Ons gebed worde gesteld 

  als reukwerk voor uw aangezicht. 
a. HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN 
 ALS HET AVONDOFFER. 

 
Voorbeden, met gezongen responsie 368c 
Stilte 
Avondgebed 
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Heer, wij danken U in dit avonduur 
dat Gij ons hebt gegeven 
om onder uw bescherming deze dag te beëindigen; 
dat Gij ons kracht gegeven hebt tot onze arbeid 
en ons draagt door uw barmhartigheid. 
Wij bidden U, Heer, 
doe tot zegen worden 
al wat ons benauwt en bezwaart. 
Zoals de vruchten van het veld rijpen 
onder zonneschijn, wind en wolken, 
laat ons zo rijp worden voor uw oogst. 
Wij bidden U, hemelse Vader, 
dat Gij de glans van uw aangezicht 
wilt laten schijnen 
over de mensen, die wij liefhebben, 
over de mensen, die wij moeilijk kunnen verdragen. 
Van U zijn wij, in het licht en het donker der tijden. 
Gij zegent onze uitgang en onze ingang, 
in eeuwigheid. 

 
Avondlied Lied 248 
 
Zegenbede vg. Laten wij de HEER loven 

a. EN GOD DANKEN. 
vg. Zegene en behoede ons de barmhartige HEER. 
a. AMEN 

 
Muziek –  
 
In stilte verlaten wij de kerk 
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