
1 

 

Avondgebed 
Maandag 6 april 2020 
voorganger: ds Willem de Boer 
lector: Rien Timmer 
organist: Jan Berghuis 

 
Stilte 
 
Orgelspel  
 
Openingsvers: 
V.: Heer, open mijn lippen. 
Allen: Mijn mond zal zingen van uw eer. 
V.: God, kom mij te hulp. 
Allen: Heer, haast U mij te helpen. 
 
Lezing uit Psalm 77 
1Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf, 
een psalm. 
 

2Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, 
luid roep ik God – dat hij mij hoort. 
3Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, 
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, 
mijn ziel laat zich niet troosten. 
4Ik denk aan God en moet zuchten, 
mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela 
 

5U laat me mijn ogen niet sluiten, 
van onrust vind ik geen woorden, 
6ik zie terug op voorbije tijden, 
op de dagen en jaren van vroeger, 
7bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, 
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt: 
 

8Zou de Heer voor eeuwig verstoten, 
zou hij niet langer liefhebben? 
9Is zijn trouw voorgoed verdwenen, 
zijn woord voor eens en altijd verstomd? 
10Vergeet God genadig te zijn, 
verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? sela 
 

11En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt, 
de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’ 
12Ik denk terug aan de daden van de HEER – 
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger, 
13overweeg elk van uw werken 
en houd in gedachten uw grote daden. 
 

14Uw weg, God, is een heilige weg – 
welke god is zo groot als onze God? 
15U bent de God die wonderen doet, 
u hebt de volken uw macht getoond, 
16uw arm heeft uw volk bevrijd, 
de kinderen van Jakob en Jozef. sela 
 

17Toen het water u zag, o God, 
toen het water u zag, begon het te beven, 
een huivering trok door de oceanen. 
18De wolken stortten water, 
de hemel dreunde luid, 
uw pijlen flitsten heen en weer, 
19uw donder rolde dreunend rond, 
bliksems verlichtten de wereld, 
de aarde trilde en schokte. 

20Door de zee liep uw weg, 
door de wijde wateren uw pad, 
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. 
21U leidde uw volk als een kudde 
door de hand van Mozes en Aäron. 
 
Lied 91a 

 
 
2. 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
3. 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
 
Lezing uit Matteüs 20:1-15 
1Het is met het koninkrijk van de hemel als met een 
landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om 
dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat hij met de 
arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen 
was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie uur later 
trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op 
het marktplein zag staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan 
jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling 
zal rechtvaardig zijn.” 5En ze gingen erheen. Rond het 
middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later 
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weer, en handelde als tevoren. 6Toen hij tegen het elfde 
uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje 
dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan 
jullie hier de hele dag zonder werk?” 7“Niemand wilde ons 
in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie 
ook maar naar de wijngaard.” 8Toen de avond gevallen 
was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: 
“Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin 
daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9En zij 
die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en 
kregen ieder een denarie. 10En toen zij die als eersten 
waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel 
meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die 
ene denarie. 11Toen ze die in handen hadden, gingen ze 
bij de landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten hebben 
één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons 
behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele 
dag hebben volgehouden.” 13Hij gaf een van hen ten 
antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet 
onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 
één denarie? 14Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil 
aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan 
jou. 15Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het 
kwaad bloed dat ik goed ben?”  
 
Stilte 
 
Magnificat lied 157a 

 
 
2. 
Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 
3. 
Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
 

4. 
Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
 
 
Voorbede, steeds na de zin’zo bidden wij’ zingen wij met 
elkaar lied 368d 

 
 
Stil Gebed 
 
Avondgebed 
 
Avondlied 248 

 
2. 
Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
3. 
Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
4. 
Voorwaar de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd´ en majesteit. 
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Zegenbede: 
 
Over onze harten, over onze huizen,  
de zegen van God.  
In ons komen, in ons gaan,  
de vrede van God.  
In ons leven, in ons geloven,  
de liefde van God.  
Aan ons eind en nieuw beginnen,  
de barmhartigheid van God  
om ons te ontvangen en thuis te brengen.  
Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avondgebed 
Dinsdag 7 april  
voorganger: ds. Willem de Boer 
organist: Herman Lodder 

 
Stilte 
 
Orgelspel  
 
Openingsvers: 
V.: Heer, open mijn lippen. 
Allen: Mijn mond zal zingen van uw eer. 
V.: God, kom mij te hulp. 
Allen: Heer, haast U mij te helpen. 
 
Lezing uit Psalm 105:1-7 en 23-45 
 
1Loof de HEER, roep luid zijn naam, 
maak zijn daden bekend onder de volken, 
2zing en speel voor hem, 
spreek vol lof over zijn wonderen, 
3beroem u op zijn heilige naam. 
Wees blij van hart, u die de HEER zoekt. 
 

4Zie uit naar de HEER en zijn macht, 
zoek voortdurend zijn nabijheid. 
5Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, 
de oordelen die hij heeft uitgesproken, 
6nageslacht van Abraham, zijn dienaar, 
kinderen van Jakob, door hem verkozen. 
 

7Hij is de HEER, onze God, 
zijn besluiten gelden over de hele aarde. 
 
 
23Israël trok weg naar Egypte, 
Jakob verbleef als vreemde in het land van Cham. 
24God maakte zijn volk zeer vruchtbaar, 
machtiger dan wie het belaagden. 
25Hij veranderde hun hart: ze gingen zijn volk haten 
en spanden samen tegen zijn dienaren. 
 

26Hij stuurde Mozes, zijn dienaar, 
en Aäron, de man van zijn keuze. 
27Zij kondigden zijn wondertekenen aan, 
machtige daden in het land van Cham. 
 

28Hij stuurde duisternis en het werd duister – 
waren ze niet doof voor zijn woorden? 
29Hij veranderde hun waterstromen in bloed 
en liet al hun vissen sterven. 
30Hun land krioelde van kikkers, 
tot in de kamers van hun koningen. 
 

31Hij sprak en er kwamen steekvliegen 
en muggen in heel hun gebied. 
32In plaats van regen gaf hij hagel, 
hevige branden ontstak hij in hun land, 
33hij trof hun wijnstok en vijgenboom 
en verwoestte de bomen in hun gebied. 
 

34Hij sprak en de sprinkhaan kwam 
met zijn larven, niet te tellen, 
35die vrat al het groen van de velden, 
die vrat het gewas van hun akkers. 
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36Hij trof de eerstgeborenen in hun land, 
hun sterke oudste zonen. 
37Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud, 
niemand in hun stammen ging strompelend weg. 
 

38Egypte was vervuld van angst 
en zag hen met vreugde gaan. 
 

39Hij hing een wolk op als gordijn 
en ontstak vuur om de nacht te verlichten. 
40Op hun vraag liet hij kwartels komen, 
met brood uit de hemel stilde hij hun honger, 
41hij sloeg de rots open en er vloeide water, 
een rivier stromend in uitgedroogd land. 
 

42Hij dacht aan zijn heilig woord, 
gegeven aan Abraham, zijn dienaar, 
43hij liet zijn volk in vreugde vertrekken, 
zijn uitverkoren volk jubelend gaan. 
 

44Hij gaf hun het land van andere volken, 
het bezit van vreemde naties viel hun ten deel. 
45Zij moesten daar zijn geboden naleven 
en zich houden aan zijn wet. 
Halleluja! 
 
Lied 91a 

 
 
2. 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
 
 

3. 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
Lezing uit Matteüs 21:23-27 
23Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht 
gaf, kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk 
naar hem toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke 
bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die 
bevoegdheid gegeven?’ 24Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik 
zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord 
geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik 
die dingen doe. 25In wiens opdracht doopte Johannes? 
Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze 
overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de 
hemel,” dan zal hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u 
hem dan niet geloofd?” 26Maar als we zeggen: “Van 
mensen,” dan krijgen we het volk over ons heen, want 
iedereen houdt Johannes voor een profeet.’ 27Dus gaven 
ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei hij 
tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van welke 
bevoegdheid ik die dingen doe. 
 
Stilte 
 
Magnificat lied 157a 

 
 
2. 
Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 
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3. 
Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
 
4. 
Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
 
Voorbede, steeds na de zin ’zo bidden wij’ zingen wij 
met elkaar lied 368d 

 
 
Stil Gebed 
 
Avondgebed 
 
Avondlied 242 

 
 
2. 
God die de schemering doorziet 
doet nooit zijn ogen dicht. 
Voor Hem bestaat de schaduw niet, 
want Hij is enkel licht. 
 
3. 
O Heer, mijn God, denk toch aan mij 
in deze zwarte nacht. 
Geef in dit donkere getij 
de dekking van uw wacht. 

 
4. 
Ik voel de zwaarte van mijn schuld 
als een geheim gewicht; 
maar Christus brengt met groot geduld 
mijn leven aan het licht. 
 
5. 
Wanneer de slaap mijn ogen sluit 
bent U het, Heer, die waakt. 
Ik adem rustig in en uit, 
tot U mij wakker maakt. 
 
Zegenbede: 
 
Over onze harten, over onze huizen,  
de zegen van God.  
In ons komen, in ons gaan,  
de vrede van God.  
In ons leven, in ons geloven,  
de liefde van God.  
Aan ons eind en nieuw beginnen,  
de barmhartigheid van God  
om ons te ontvangen en thuis te brengen.  
Amen.  
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Avondgebed 
Woensdag 8 april 2020 
voorganger: ds. Willem de Boer 
organist: Frank den Herder 

 
Stilte 
 
Orgelspel  
 
Openingsvers: 
V.: Heer, open mijn lippen. 
Allen: Mijn mond zal zingen van uw eer. 
V.: God, kom mij te hulp. 
Allen: Heer, haast U mij te helpen. 
 
Lezing uit Psalm 114 
1Toen Israël wegtrok uit Egypte, 
het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet, 
2werd Juda zijn heiligdom, 
Israël zijn koninkrijk. 
 

3De zee zag en vluchtte, 
de Jordaan trok zich terug, 
4de bergen schrokken op als rammen, 
als lammeren sprongen de heuvels op. 
 

5Waarvoor, zee, neem je de vlucht, 
Jordaan, trek jij je terug? 
6Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rammen, 
springen jullie, heuvels, als lammeren op? 
 

7‘Voor het aanschijn van de Heer, – beef, aarde! – 
voor het aanschijn van de God van Jakob. 
8Hij verandert de rots in een bron, 
hard gesteente in een stroom van water.’ 
 
Lied 91a 

 
 
 
 

2. 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
3. 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
Lezing uit Matteüs 21:33-46 
33Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een 
landheer die een wijngaardaanlegde en hem omheinde. 
Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde 
een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers 
en ging op reis. 34Tegen de tijd van 
de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de 
wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te 
nemen. 35Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze 
mishandelden er een, doodden een ander en stenigden 
een derde. 36Daarna stuurde de landheer andere 
knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen 
deden ze hetzelfde. 37Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar 
hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel 
ontzag hebben. 38Toen de wijnbouwers de zoon zagen, 
zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, 
laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” 39en ze 
grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en 
doodden hem. 40Wanneer nu de eigenaar van de 
wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers 
doen?’ 41Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op 
een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard 
verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel 
aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor 
is.’ 42Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de 
Schriften gelezen: 
“De steen die de bouwers afkeurden 
is de hoeksteen geworden. 
Dankzij de Heer is dit gebeurd, 
wonderbaarlijk is het om te zien.” 
43Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden 
ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel 
vrucht laat dragen. 44Wie over die steen struikelt zal 
gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal 
worden verpletterd.’ 
45Toen de hogepriesters en 
de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat 
hij over hen sprak. 46Ze wilden hem graag 
gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van 
de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield. 
 
 
Stilte 
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Magnificat lied 157a 

 
 
2. 
Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 
3. 
Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
 
4. 
Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
 
Voorbede, steeds na de zin’zo bidden wij’ zingen wij met 
elkaar lied 368d 

 

 
Stil Gebed 
 
Avondgebed 
 
Avondlied 259 

 
 
2. 
Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 
 
3. 
Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 
 
4. 
Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 
 
Zegenbede: 
 
Over onze harten, over onze huizen,  
de zegen van God.  
In ons komen, in ons gaan,  
de vrede van God.  
In ons leven, in ons geloven,  
de liefde van God.  
Aan ons eind en nieuw beginnen,  
de barmhartigheid van God  
om ons te ontvangen en thuis te brengen.  
Amen.  
 
 

 


