Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd
Zondag 9 april 2017
RK St. Vituskerk Naarden
Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest

Voorganger: ds. Véronique Lindenburg
Organist: Karin Bouwmeester
Blokfluit: Tamara Weessies
Afbeelding: W. Kandinsky (1866-1944), Zwart vierkant

Muziek: orgel en blokfluit
Gedeelten uit Sonate nr. 7 van Georg Philipp Telemann (1681-1767)

De gemeente gaat staan
Welkom

Bemoediging en groet:
V: Heer onze God, wie zijn wij zonder U?
A: Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
V: Dat u ons leven in uw hand geborgen hebt vieren wij.
A: Dat u ons vernieuwen wilt naar het beeld van Jezus, uw Zoon, bidden wij.
Amen.
De gemeente gaat zitten
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Lied “Met de boom des levens” (t. W. Barnard, m. I de Sutter)
Met de boom des levens wegend op zijn rug,
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Refrein: Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht.
Refrein
want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Refrein
Enkele woorden over Psalm 31
Gezongen en gesproken:
Allen: Psalm 31 vers 1, 2 en 3
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2 Hoor toch mijn roepen, hoor mijn
klagen,
snel mij te hulp, o God,
maak niet uw knecht ten spot.
De vijand dreigt en legt zijn lagen,
wees mij dan, Gij geduchte,
een burcht om in te vluchten.

3 Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
om uwe naam, o Heer,
toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.

Lezing: Bewerking van psalm 31 door H. Bouma
Allen: Psalm 31 vers 4, 6, 7
4 In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

6 Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.

7 Doe mij genadig weer aanschouwen
uw liefelijk gelaat, –
ik ben ten einde raad.
Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen.
Hoe is mijn moed geslonken,
het hart is mij ontzonken.
Lezing: Psalm 31 vers 9, 11, 12
Allen: Psalm 31 vers 15 en 18
15 Hoe groot is ’t goed, dat Gij, o Here,
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit de hoge
voor aller mensen ogen.
18 Ik voelde mij wel afgesneden,
gebannen uit uw oog, –
Gij waart zo ver, zo hoog.
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Maar, Heer, Gij hoorde mijn gebeden.
Gij laat toch wie U smeken
uw bijstand niet ontbreken.
Lezing: Lucas 23:33-47
Korte stilte
Lied 561 vers 1, 4 en 5 (t. J.W. Schulte Nordholt, m. W.R. Talsma)

4 O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5 opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Overweging
Stilte
Muziek: orgel en blokfluit
Gedeelten uit Sonate nr. 7 van Georg Philipp Telemann (1681-1767)
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Lied 256 (Taizé, J. Berthier)

Gebed en 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 536 vers 1, 2, 3 en 4 (t. W. Barnard, m. F. Mehrtens)
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2 De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
Zegen en gezongen ‘amen’
Muziek: orgel en blokfluit
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De collecte aan het eind van de dienst is bestemd voor De Poorters van Naarden
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee.
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