Avondgebed vanuit de Grote Kerk Almelo
op Witte Donderdag, 9 april 2020, 19.30 uur
Orgelspel
Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken
allen gaan staan
Openingsvers: Liedboek 192a t: Sytze de Vries; m: Daan van der Leeden
voorzang:

Nu de avond valt,

voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:

ontvonkt de vlam van uw nabijheid,
– Laat uw licht ons leiden! –
een vuurkolom het duister door
– Laat uw licht ons leiden! –
en van de nieuwe dag ons teken.
– Laat uw licht ons leiden! –
In de lichtkring van uw liefde verzameld,
– Laat uw licht ons leiden! –
nu hier de avond valt,
zingt ons de stilte uw naam ter eer.
– Laat uw licht ons leiden! –

allen:

Lied: Liedboek 569

t: Jaap Zijlstra; m: Johanna Wagenaar

2 Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.
3 Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.
4 Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.
allen gaan zitten
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Psalmengebed: Psalm 67 en Psalm 116
Psalm 67: Liedboek 564b (uitgebreid)
t: naar Galaten 6,14 en Psalm 67,2-4; m: Ignace de Sutter

vers:

God zij genadig en zegene ons
en dat zijn aanschijn over ons moge lichten.

antifoon
vers:

Dat men weet van uw op de aarde,
van uw heil onder alle volken.

antifoon
vers:

Laat de volkeren, God, U loven,
U loven volkeren, alle!

antifoon
Psalm 116:
gelezen:

Psalm 116,1-7

gezongen: Liedboek 116: 4

gelezen:

Psalm 116,10-11

gezongen: Liedboek 116: 6, 7, 8
6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.
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7 De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd!
8 Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.
Lezingen: Hebreeën 13,12-16 en Johannes 13,1-15
Overweging
Lied: Liedboek 387 t: Wim van der Zee; m; Arie Eikelboom

2 Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.
3 Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.
4 Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.
5 Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.
Orgelspel
Canticum naar Filippenzen 2: Liedboek 160b

allen gaan staan

t: Sytze de Vries; m: Willem Vogel

voorzang:

Laat onder u de gezindheid zijn
van Jezus Messias, beeld van God,
die niet greep naar het zijn-als-God,
maar het naakte bestaan verkozen

3

en de rol van slaaf aanvaard heeft,

voorzang:
allen:
voorzang:
allen:

Die gelijk aan wat mensen zijn
in hun donkere diepte deelde
en gehoorzaam was tot de dood.
refrein
Om dit alles heeft God Hem verhoogd
en bekleed met de Naam der namen,
in zijn Naam zal eens alles zich buigen.
refrein
allen gaan zitten

Gedachtenis Dietrich Bonhoeffer, gestorven op 9 april 1945
Lied: Liedboek 511
t: Dietrich Bonhoeffer; v: Jan Willem Schulte Nordholt; m: Adriaan C. Schuurman

2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
3 En wilt Gij ons de bittere beker geven
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
4 Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
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6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
7 In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Gebeden:
- Gebedsaanhef: Liedboek 301k

-

m: John L.Bell

Onze Vader: Liedboek 369b

m: Willem Vogel
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-

Voorbede met acclamatie: Liedboek 367e

-

Gebedsstilte

-

Avondgebed: Liedboek 202 (‘Luthers avondgebed’)

m: Floris van der Putt

t: Georg Christian Dieffenbach; m: Jan Valkestijn

allen gaan staan
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-

Zegenbede: Liedboek 203

m: Ignace de Sutter en Marcel Weemaes

Stilte

voorganger: ds. Pieter Endedijk
organist: Henk Kamphuis
met medewerking van enkele leden van de cantorij

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
De diaconiecollecte van deze dag is bestemd voor instellingen zoals Inlia. Deze organisatie is
een netwerk van lokale initiatieven vanuit de kerken van diverse richtingen ten behoeve van
vluchtelingen in nood.
Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden
gehouden toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen.
U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v.
PGA Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en
kerk wilt verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk.
Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen.
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