RK St Vituskerk Naarden
Oecumenische vesper op zondag 12 maart 2017
2e zondag van de veertigdagentijd
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organist: Wybe Kooijmans
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Rebel

Orgelspel: Choral - W. Lloyd Webber
Stilte
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon.
Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden.
Gij die onze harten peilt,
blijf niet verborgen.
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons.
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw.
Geef ons uw genade.
Breng ons in het reine,
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen.
Allen gaan zitten
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Cantorij zingt: “Turn thy face from my sins” (T. Attwood, t. Psalm 51)
Psalmgebed: Psalm 25
Antifoon Psalm 25 1e keer cantorij, 2e keer allen (Uit: 'Heel mijn ziel', N. Vlaming
en Chr. Winter)

2 Naar u, Heer gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op u vertrouw ik,
maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Voorganger:
3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
4 Maak mij Heer, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan
Cantorij:
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen elke dag weer.
6 Denk aan uw barmhartigheid, Heer,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Voorganger:
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, Heer.
8 Goed en rechtvaardig is de Heer:
hij wijst zondaars de weg,
Cantorij:
9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de Heer
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
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Voorganger:
11 Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.
Cantorij:
12 Aan wie in ontzag voor hem leven,
leert de Heer de rechte weg te kiezen
Allen Antifoon:

Stilte
Lezing uit het Evangelie: Lucas 23: 38-43
‘Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.’
Lied 556: 1 allen, 3 cantorij, 4 allen (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens)

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
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4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
Overweging
Stilte
Magnificat: 'Mijn hart zingt voor de Heer' (t. en m. Paul Schollaert)
Allen refrein, cantorij verzen

Koor
Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienares, voltrok aan mij zijn
wonder. Heilig is zijn Naam.
Hij is de trouwe Helper van wie voor Hem gevoelig is, maar wie hooghartig
leven wijst Hij van zich af.
Allen refrein
Koor
Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon, die hongert wordt
verzadigt, rijken stuurt Hij heen.
Zijn volk was Hij indachtig, vol deernis jegens Israël, getrouw aan zijn gelofte.
Eeuwig duurt zijn heil.
Allen refrein
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Voorbeden, stilte, oecumenisch ‘Onze Vader’
Telkens na het ‘zo bidden wij’ van de voorganger, antwoordt de gemeente
met Lied 368D

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen
Allen gaan staan
Lied 547/GvL 495: 1, 2, 3 en 6 (t. Willem Barnard, m. Ignace de Sutter)
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2 Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,
Refrein

3 want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.
Refrein

6 Met de boom des levens
doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Refrein
Cantorij zingt ter inleiding op de zegen: Lied 426 (t., m. John L. Bell, v. A. Govaart)
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.
Heenzending en zegen, gevolgd door gezongen ‘amen’
Orgelspel: Gavotte in F - S. Wesley
Uitgangscollecte: St. Poorters van Naarden
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