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woensdag 13 april 

 

 

‘Een bittere beker’  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorgangers:  Jan Compagner en Yvonne Littel  

organist: Jeroen de Haan 

koster:  Adriaan Meesters 

technicus: 

lay-out:  Maria Knöps 
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Wij zijn stil……  

 

De tafelkaarsen worden aangestoken  

 

Woord van welkom 

 

Opening: Lied 192a 

voorzang:  ontvonkt de vlam van uw nabijheid, 

allen:  Laat uw licht ons leiden! 

voorzang: een vuurkolom het duister door 

allen:  Laat uw licht ons leiden! 

voorzang:  en van de nieuwe dag ons teken. 

allen:  Laat uw licht ons leiden! 

voorzang: In de lichtkring van uw liefde verzameld, 

allen:  Laat uw licht ons leiden! 

voorzang: nu hier de avond valt, 

                              zingt ons de stilte uw naam ter eer. 

allen:  Laat uw licht ons leiden! 

 

 

Korte introductie rond het thema van deze viering 

 

Zingen: lied 559 

 

 

 

Lezing uit het evangelie: Mattheüs 26: 36 - 46 
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Stilte 

 

….om over na te denken in de hierna volgende stilte….. 

 

Het bekende verhaal van Jezus in Getsemane….  

Aan de ene kant….beeld van de meest extreme hopeloosheid? Intense 

eenzaamheid (waar zijn de anderen, waar zijn wij om mét hem te waken?)? 

En dan die bittere beker van het lijden…. 

 

We spreken over ‘bronnen van hoop in de woestijn’. Maar wat kán in deze 

‘woestijn’ überhaupt nog ‘bron van hoop’ zijn? Is het misschien….. het ‘Uw 

wil geschiede’? 

 

Aan de vooravond van de drie dagen van pasen: hoe kunnen we volgeling 

van Jezus zijn, waar we hem in feite absoluut níet kunnen volgen? 

 

Bonhoeffer (‘Navolging’) maakt een tegenstelling tussen ‘goedkope genade’ 

en ‘kostbare genade’. Kunnen we daar hier een vermoeden van krijgen? 

 

Orgelspel 

 

Zingen:  lied 571 

 

Gebeden  / Gebed in stilte  

Onze Vader (oecumenische tekst) 

 

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. 
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Zingen ‘themalied’: lied 895  

 

Voorganger:  In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken. 

  Alleen de dorst zal ons licht zijn. 

  

 
 

Voorganger:  Mijn ziel dorst naar God, de levende God. 

  Wanneer zal ik zijn aanschijn zien? 
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Afsluiting: lied 192b  

voorzang: en wij de nacht ingaan, maar leven in het licht, 

allen:  Wees onze vrede! 

voorzang:  laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon, 

allen:  Wees onze vrede! 

voorzang: zegen ons en wie ons nastaan 

  met het licht van uw ogen! 

allen:  Laat uw licht ons leiden, 

  wees onze vrede! 

 

De tafelkaarsen worden gedoofd  

 

Stilte 

 

 

 

 

 

Dit was de laatste van de reeks oecumenische avondgebeden in de 

Veertigdagentijd en de Goede Week. 

 

Hierna volgen de drie vieringen in ‘de drie heilige dagen van Pasen’, 

in het  ‘Sacrum Tridium’. 

De vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag vinden ook 

plaats in deze kerk en beginnen om 19.30 uur. 

De viering op Stille Zaterdag, de Paaswake vindt plaats in de Petruskerk en 

begint om 22.00 uur. 

Van harte welkom 


