Grote of Sint Vituskerk Naarden
Vesper op zondag 5 maart 2017
1e zondag van de 40 dagen
In de reeks vespers over de kruiswoorden van Jezus,
Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen.

Voorganger: ds. Tanja Viveen-Molenaar
Organist: Willem Vonk
Met medewerking van het St Vituskoor o.l.v. dirigent Nico Brinker
Orgelspel: J. S. Bach: Fantasia in G majeur BWV 572
De gemeente gaat staan
Stilte
Ontsteken van het licht
In de schaduw
van uw vleugels
waak ik
met uw licht voor ogen
bid ik mij
het donker door
zing ik mij
van zorgen vrij
Bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Eeuwige, onze God:
Wij die U nooit hebben gezien,
G: zie ons hier staan.
V: Wij die van U hebben gehoord,
G: hoor Gij ons aan:
V: Uw naam is dat Gij mensen helpt,
G: wees onze hulp –
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V: en dat Gij alles hebt gemaakt,
G: maak alles nieuw V: en dat Gij ons bij name kent;
G: leer ons U kennen:
V: die Bron van Leven wordt genoemd,
G: doe ons weer leven;
V: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
G: wees hier aanwezig. Amen

De gemeente gaat zitten

Samenzang: Lied 547: 1 koor, 2 allen 3 dames, 4 allen, 5 heren en 6 allen
(t. Willem Barnard, m. Ignace de Sutter)

Refrein

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

4 Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
Refrein

5 want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Refrein
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6 Met de boom des levens
doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Refrein
Psalmgebed – Psalm 25
Acclamatie 368d (t. Vijftig psalmen- naar Psalm 25, m. Bernard Huijbers)

Lezing: Psalm 25: 1-5
Acclamatie: Houd mij in leven
Lezing: Psalm 25: 6-14
Acclamatie
Lezing: Psalm 25: 15-22
Acclamatie
Eerste Schriftlezing: Lucas 23: 33-43
Koor: De Profundis (psalm 130)
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 18: 21-22
Samenzang: Ubi Caritas
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Overweging
Stilte
Koor: Veni Jesu, amor mi
Gebeden
Stilte
Oecumenisch Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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 eeuwigheid.
Amen.
De gemeente gaat staan
Lied 556: 1 allen, 2 heren, 3 allen, 4 dames en 5 allen (t. Willem Barnard, m. Frits
Mehrtens)
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Heren
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
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.
Dames
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.
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
Wegzending en zegen
G:
V:
G:
V:
G:
V
G:
V:

In ons hart en in ons huis
de zegen van God.
In ons komen en in ons gaan
de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht,
de liefde van God.
Bij het einde, nieuw begin,
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen.
Amen

Orgelspel: Deel 1 uit de sonate in F majeur van C. P. E. Bach.
Uitgangscollecte: St. Poorters van Naarden
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Volgende week:
Zondag 12 maart 2017
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
RK Vituskerk -19.30 uur-Vesper
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
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