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Welkom; op de drempel 
(v=voorganger; a=allen) 

 

v. Eeuwige, open mijn lippen,  
a. mijn mond zal zingen van uw eer. 
v. God, kom mij te hulp, 
a. haast u mij te helpen. 

 

We zingen: “Vriendelijk licht, dat heel de nacht” (lied 254) 

 

2. Vriendelijk licht, dat leven schenkt 3. Vriendelijk licht, blijf in mijn hart, 
en het duister hebt verdreven, dat uw gloed niet kan ontberen, 
geef mij warmte om te leven nu de nacht gaat wederkeren 
als de koude dood mij wenkt. en nu al wat leeft verstart. 

 

4. Vriendelijk licht van ’t paradijs, 5. Vriendelijk licht dat eeuwig brandt, 
wijs mij waar Gods morgen is en wil de dood in mij verteren, 
weer van mij de duisternissen, licht der zondaars, licht des Heren, 
als ik uit de nacht herrijs. licht van ’t eeuwig vaderland. 
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Psalmgebed 
 

8 maart: Psalm 4 
 

(antifoon:) 

v. Geef mij ruimte als ik belaagd word, 
wees genadig, hoor mijn gebed. 

a. Geef mij ruimte als ik belaagd word, 
wees genadig, hoor mijn gebed. 

 

v. Antwoord mij als ik roep, 
God die mij recht doet. 

a. Geef mij ruimte als ik belaagd word, 
wees genadig, hoor mijn gebed. 

v. Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, 
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? 

a. De HEER schenkt zijn gunst aan wie Hem trouw is, 
de HEER luistert als ik tot Hem roep. 

v. Beef voor Hem en zondig niet, 
bezin u in de nacht en zwijg. 

a. Breng de juiste offers, 
heb vertrouwen in de HEER. 

v. Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – 
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 

a. In U vindt mijn hart meer vreugde 
dan zij in hun koren en wijn. 

v. In vrede leg ik mij neer 
en meteen slaap ik in, 

a. want U, HEER, laat mij wonen 
in een vertrouwd en veilig huis. 

 

(antifoon:) 

a: Geef mij ruimte als ik belaagd word, 
 wees genadig, hoor mijn gebed. 
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15 maart: Psalm 16 (Een stil gebed van David) 
 

(antifoon:) 

v. Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 
 zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
a. Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 
 zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
 

v. Behoed mij, God, ik schuil bij U. 
 Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
 mijn geluk, niemand gaat U te boven.’ 
a. Maar tot de goden in dit land, 
 de machten die ik zo liefhad, zeg ik: 
 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ 
v. Ik pleng voor hen geen bloed meer, 
 niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 
a. HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 
 U houdt mijn lot in handen. 
v. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, 
 ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 
a. Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 
 zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
v. Steeds houd ik de HEER voor ogen, 
 met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. 
a. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 
 mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 
v. U levert mij niet over aan het dodenrijk 
 en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 
a. U wijst mij de weg van het leven: 
 overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
 voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 
 

(antifoon:) 

a. Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 
 zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
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22 maart: Psalm 31-I 
 

(antifoon:) 

v. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 toon uw trouw en red uw dienaar. 
a. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 toon uw trouw en red uw dienaar. 
 

v. Bij U, HEER, schuil ik, 
 maak mij nooit te schande. 
a. Bevrijd mij en doe mij recht, 
 hoor mij, 
v. haast u mij te helpen, 
 wees voor mij een rots, een toevlucht, 
 een vesting die mij redding biedt. 
a. U bent mijn rots, mijn vesting, 
 U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam, 
 mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, 
v. U bent mijn toevlucht. 
 In uw hand leg ik mijn geest, 
 HEER, trouwe God, verlos mij. 
a. Wie armzalige goden vereren – ik haat ze, 
 ík vertrouw op de HEER. 
v. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 
 want U ziet mijn ellende, 
 U kent de nood van mijn ziel, 
a. U laat niet toe dat de vijand mij insluit, 
 U geeft mijn voeten de ruimte. 
 

(antifoon:) 

a. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 toon uw trouw en red uw dienaar. 
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29 maart: Psalm 31-II 
 

(antifoon:) 

v. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 toon uw trouw en red uw dienaar. 
a. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 toon uw trouw en red uw dienaar. 

 

v. Heb erbarmen, HEER, 
 want ik verkeer in nood, 
a. mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, 
 mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen, 
v. mijn leven verloopt in ellende, 
 zuchtend slijt ik mijn dagen, 
a. door eigen schuld slinken mijn krachten, 
 tot op mijn botten teer ik weg. 
v. Bij allen die mij belagen 
 wek ik de lachlust, 
 bij mijn buren nog het meest. 
a. Wie mij kennen zijn verbijsterd, 
 wie mij zien aankomen op straat 
 vluchten haastig voor mij weg. 
v. Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, 
 afgedankt als gebroken aardewerk. 
a. Ik hoor de mensen over mij fluisteren, 
 van alle kanten dreigt gevaar. 
v. Ze steken de hoofden bijeen 
 en smeden plannen om mij te doden. 
a. Maar ik vertrouw op U, HEER, 
 ik zeg: U bent mijn God, 
v. mijn lot en mijn leven zijn in uw hand, 
 bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers. 
a. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 toon uw trouw en red uw dienaar. 
 

(antifoon:) 

a. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 toon uw trouw en red uw dienaar. 
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5 april: Psalm 31-III 
 

(antifoon:) 

v. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 toon uw trouw en red uw dienaar. 
a. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 toon uw trouw en red uw dienaar. 
 

v. HEER, U roep ik aan, maak mij niet te schande, 
 laat de goddelozen te schande staan 
 en verstommen in het dodenrijk. 
a. Zwijgen moeten de leugenaars, 
 die hoogmoedig en vol verachting 
 rechtvaardige mensen beschuldigen. 
v. Hoe groot is het geluk 
 dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, 
a. dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U, 
 heel de wereld zal het zien. 
v. U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat 
 voor de lagen en listen van mensen, 
a. uw tent biedt hun een schuilplaats 
 voor de laster van kwade tongen. 
v. Geprezen zij de HEER om zijn trouw, 
 Hij heeft een wonder voor mij verricht, 
 Hij ontzette mij als een belegerde stad. 
a. In mijn angst had ik gezegd: 
 ‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’ 
v. maar U hebt mijn smeekbede gehoord 
 toen ik U om hulp riep. 
a. Getrouwen van de HEER, heb Hem lief. 
 De HEER behoedt de standvastigen, 
 voorgoed rekent Hij af met de hoogmoedigen. 
v. U die uw hoop vestigt op de HEER: 
 wees allen sterk en houd moed. 
 

(antifoon:) 

a. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 toon uw trouw en red uw dienaar. 
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12 april: Psalm 63 
 

(antifoon:) 

v. Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, 
 uw rechterhand houdt mij vast. 
a. Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, 
 uw rechterhand houdt mij vast. 
 

v. God, U bent mijn God, U zoek ik, 
 naar U smacht mijn ziel, 
a. naar U hunkert mijn lichaam 
 in een dor en dorstig land, zonder water. 
v. In het heiligdom heb ik U gezien, 
 uw macht en majesteit aanschouwd. 
a. Uw liefde is meer dan het leven, 
 mijn lippen zingen uw lof. 
v. U wil ik prijzen, mijn leven lang, 
 roepend uw naam, de handen geheven. 
a. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, 
 jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven. 
v. Liggend op mijn bed denk ik aan U, 
 wakend in de nacht prevel ik uw naam. 
a. U bent altijd mijn hulp geweest, 
 ik juich in de schaduw van uw vleugels. 
v. Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, 
 uw rechterhand houdt mij vast. 
a. Laat verzinken in de diepten der aarde 
 wie mij naar het leven staan, 
v. laat hen ten prooi vallen aan jakhalzen, 
 lever hen uit aan het zwaard. 
a. Maar de koning zal zich verheugen in God, 
 wie Hem trouw zweert, prijst zich gelukkig – 
 leugenaars wordt de mond gesnoerd. 
 

(antifoon:) 

a. Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, 
 uw rechterhand houdt mij vast. 
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Stilte 
 

Schriftlezing 
 

8 maart: Lucas 17:11-19 

15 maart: Lucas 17:20-30 

22 maart: Lucas 18:18-30 

29 maart: Lucas 18:31-43 

5 april: Lucas 19:29-40 

12 april Lucas 19:41-48 
 

Stilte 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Gebeden 
 

voorbeden met als acclamatie (Lied 367e): 

 

stil gebed besloten met Onze Vader 
 

a. 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. 



 
11 

Zingen van een avondlied 
 

8 maart: lied 253 
15 maart: lied 248 
22 maart: lied 256 (5x) 

29 maart: lied 259 

5 april: lied 260 

12 april: lied 268 

 
Zegenbede (staand) 
 

v. In ons hart en in ons huis 
a. de zegen van God. 
v. In ons komen, in ons gaan 
a. de vrede van God.  
v. In ons leven, op onze zoektocht 
a. de liefde van God. Amen. 
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GRAAG GEBRUIKEN WE DEZE ORDE OOK KOMENDE DINSDAGEN!  
U MAG HET BOEKJE DERHALVE LATEN LIGGEN. 


