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2
De kaars wordt aangestoken, stilte
Openingsvers
V:
Wees hier aanwezig met uw licht
G:
Van God is de aarde,
V:
de wereld en al haar bewoners.
G:
Zie, hoe goed en hoe kostbaar is het
V:
als mensen in vrede samenleven.
G:
Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
V:
gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
V:
Heer, open onze lippen
A:
en onze mond zal uw lof verkondigen
Morgenlied: lied 275

2
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

3
PSALMGEBED EN LEZING

Woensdag 4 maart
Psalmgebed: Psalm 91, bij zondag Invocabit

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
G zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.’
V Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
G hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.
V De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
G noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
V Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen.
G Open je ogen en zie
hoe wie kwaad doen worden gestraft.
V U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
G zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
V Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
G Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
V Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.
G ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
V Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen,
G je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.’
V

Lezing: Romeinen 5:12-21

naar pag. 9
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Woensdag 11 maart
Psalmgebed: Psalm 25:1-11, bij zondag Reminiscere
V

G
V
G
V
G
V
G
G
G

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
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.
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.
Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.

Lezing: Filippenzen 3, 7-15

naar pag. 9
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Woensdag 18 maart
Psalmgebed: Psalm 25:12-22, bij zondag Oculi
`

V Aan wie in ontzag voor hem leven,
leert de HEER de rechte weg te kiezen.
G Hun leven verloopt in voorspoed
en hun kinderen zullen het land bezitten.
V De HEER is een vriend van wie hem vrezen,
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
G Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
V Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
G Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.
V Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
G Zie met hoe velen mijn vijanden zijn,
hoe ze mij dodelijk haten.
V Behoed mij en bevrijd mij,
maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.
G Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,
op u is mijn hoop gevestigd.
V God, verlos Israël,
G verlos het van al zijn angsten.
Lezing: 1. Korinthiërs 10, 1-13

naar pag. 9

6
Woensdag 25 maart
Psalmgebed: Psalm 122, bij zondag Laetare
V

G
V
G
V
G
V
G
V
G

Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’
verheugd ben ik, nu onze voeten staan
binnen je poorten, Jeruzalem.
Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
Daar komen de stammen samen,
de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.
Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.
Vraag om vrede voor Jeruzalem:
‘Dat rust hebben wie van je houden,
dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.’
Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’
Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.

Lezing: Efeziërs 5, 8-14

naar pag. 9

7
Woensdag 1 april
Psalmgebed: Psalm 43, bij zondag Judica
V. Verschaf mij recht, o God,

vecht voor mijn zaak.
G Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
V U bent toch mijn God, mijn toevlucht,
waarom wijst u mij af,
G waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?
V Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
G en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.
V Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
G Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.
V Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
G Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
Lezing: Romeinen 8, 8-11

naar pag. 9
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Woensdag 8 april
Psalmgebed: Psalm 118:1-14, bij zondag Palmarum
V.

G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G

Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
Laat Israël zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –
het huis van Aäron zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –
wie de HEER vreest, zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw.’
In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’
En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?
Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde,
kijk ik op mijn haters neer.
Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mensen.
Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mannen met macht.
Alle volken hadden mij ingesloten
– ik weerstond ze met de naam van de HEER –
ze sloten mij van alle kanten in
– ik weerstond ze met de naam van de HEER –
ze sloten mij in als een zwerm bijen
maar doofden snel als een vuur van dorens
– ik weerstond ze met de naam van de HEER.
Jullie sloegen mij en ik viel,
maar de HEER heeft geholpen.
De HEER is mijn sterkte, mijn lied,
hij gaf mij de overwinning.

Lezing: Filippenzen 2, 5-11
naar pag. 9
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Moment van inkeer en verstilling

Lofprijzing lied 103a
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Gebed voor de 40 dagen
V:
G:
V:
G:
V:
G:

In de vroegte van de morgen, Heer, buigen wij voor U Wees in ons midden, o God van liefde.
U roep ik aan, o God van trouw Wees in ons midden, o God van liefde.
Staande tussen geloof en ongeloof roepen wij Uw Naam Laat U niet onbetuigd, hier in ons midden.

V:
G:
V:
G:

Bevangen door traagheid zijn wij aan U voorbijgegaan Laat ons niet over aan ons zelf.
Aarzelend tussen afweer en toekering houden wij voor U stil Laat ons opademen in Uw vergeving.

V:
G:
V:
G:

Bevrijd ons van al wat ons bindt aan de machten,
van al wat ons remt in de omkeer naar U.
Leer ons geloven Kom ons ongeloof te hulp.

V:
G:
V:
G:
V:
G:

Overwin alles wat Uw Rijk weerstaat op aarde Heer, ontferm U!
Bouw ons om tot bouwers van Uw vrede Heer, ontferm U!
Laat Uw aarde weer leefruimte worden Heer, ontferm U!

V:
G:
V:
G:

Heer, zegen ons
en allen die wij zullen ontmoeten.
In de naam van Jezus Messias, onze Heer.
Amen.

11
Onze Vader lied 369b

12
Zegenbede

V: De Levende zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.

G:

De Levende zij áchter u, om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
De Levende zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Levende zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt
en omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Levende zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u God,- vandaag, morgen, en in eeuwigheid.
Amen!

Liturgie graag achterlaten in de kerk

