
dinsdag 12 april 2022 
Avondgebed 

verzorgd door Diaconie 

Thema: Wie bent U? 

Opening 
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God 
overnacht in de schaduw van de Machtige. 
Bij nacht en ontij heb ik niets te vrezen. 
Hij is een schild, een muur om je heen. 
Amen 

Aansteken Paaskaars 

Psalmgebed  Psalm 115 
Niet ons, HEER, niet ons, 
geef uw naam alle eer, 
om uw liefde, uw trouw. 
Waarom zeggen de volken: 
!Waar is die God van hen?" 
Onze God is in de hemel, 
Hij doet wat Hem behaagt. 
Hun goden zijn van zilver en goud, 
gemaakt door mensenhanden. 
Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken, 
ze hebben ogen, maar kunnen niet zien, 
ze hebben oren, maar kunnen niet horen, 
ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken. 
Hun handen kunnen niet tasten, 
hun voeten kunnen niet lopen, 
geen geluid komt uit hun keel. 
Zoals zij, zo worden ook hun makers, 
en ieder die op hen vertrouwt. 
Israël, vertrouw op de HEER 
– hun hulp is Hij, hun schild – 
huis van Aäron, vertrouw op de HEER 
– hun hulp is Hij, hun schild – 
u die de HEER vreest, vertrouw op de HEER 
– hun hulp is Hij, hun schild. 
De HEER gedenkt en zegent ons, 
zegenen zal Hij het volk van Israël, 
zegenen het huis van Aäron, 
zegenen wie de HEER vrezen, 
van klein tot groot. 
Moge de HEER u talrijk maken, 
u en uw kinderen. 
Moge de HEER u zegenen, 
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. 
De hemel is de hemel van de HEER, 
de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven. 



Niet de doden loven de HEER, 
niet wie zijn afgedaald in de stilte, 
wij zijn het, wij zegenen de HEER, 
van nu tot in eeuwigheid. 
Halleluja! 

Zingen  Lied 538 
1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die "t ons heeft voorgedaan. 

2. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

3. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

Schriftlezing Exodus 3: 9-15 
De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed 
de Egyptenaren hen onderdrukken. 1Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn 
volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden." Mozes zei: !Maar wie ben ik dat ik naar de farao 
zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: !Ik zal bij je zijn. En dit 
zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, 
zullen jullie God bij deze berg vereren." 
Maar Mozes zei: !Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun 
voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: #Wat is de naam van die God?” Wat moet ik 
dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: !Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de 
Israëlieten: #IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ Ook zei Hij tegen Mozes: !Zeg 
tegen hen: #De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: !Zo wil Ik voor 
altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”  

Zingen  Ik zal er zijn - Sela 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is !Ik ben"$en !Ik zal er zijn". 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

!Ik ben die Ik ben"$is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is !Ik ben", en !Ik zal er zijn". 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Schriftlezing Matteüs 16: 13-18 
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: !Wie 
zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: !Sommigen zeggen 
Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere 
profeten.’ Toen vroeg Hij hun: !En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ !U bent de messias, 
de Zoon van de levende God,"$antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: 
!Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed 
geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die 
rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.  

Overdenking 

Muziek Bonum est confidere - Taizé 
vertaling: 
Goed is het de Heer te vertrouwen, op Hem te hopen. 

Gebeden 
…Wij bidden U:  
A  God, die leven is en leven geeft  
 Verhoor ons in uw naam 

Op een moment tijdens de gebeden kan er een lichtje aangestoken worden. 

Onze Vader… 

Zingen  Lied 263 
1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 



3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

Zegenbede  
v. Over onze harten, onze huizen 
a. de zegen van God. 
v. In ons komen, in ons gaan 
a. de vrede van God. 
v. In ons leven, in ons geloven 
a. de liefde van God. 
v. Aan ons eind en nieuw beginnen 
a. de barmhartigheid van God 
v. om ons te ontvangen en thuis te brengen. 
a. AMEN.


