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Avondgebed 

verzorgd door Taakgroep Leren en Ontmoeten 

Thema: Een teken van leven 

Opening 
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God 
overnacht in de schaduw van de MachAge. 
Bij nacht en on5j heb ik niets te vrezen. 
Hij is een schild, een muur om je heen. 
Amen 

Aansteken Paaskaars 

Psalmgebed Psalm 113 
afgewisseld met lied 113b 
Zingen De naam des Heren zij geprezen 
  van nu af tot in eeuwigheid. 

Halleluja! 
Loof, dienaren van de HEER, 
loof de naam van de HEER. 
De naam van de HEER zij geprezen 
van nu tot in eeuwigheid. 
Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat 
zij geloofd de naam van de HEER. 

Zingen De naam des Heren zij geprezen 
  van nu af tot in eeuwigheid. 

Verheven boven alle volken is de HEER, 
verheven boven de hemel zijn luister. 
Wie is gelijk aan de HEER, onze God, 
die hoog daarboven zijn woning heeI, 
die zijn oog richt naar beneden, 
wie in de hemel en op de aarde? 

Zingen De naam des Heren zij geprezen 
  van nu af tot in eeuwigheid. 

Hij verheI uit het stof wie berooid is, 
uit het vuil 5lt Hij op wie alles ontbeert. 
Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, 
bij de hoogsten van zijn volk. 
De onvruchtbare vrouw laat Hij wonen in het huis, 
een vrolijke moeder van kinderen. 
Halleluja! 



Zingen De naam des Heren zij geprezen 
  van nu af tot in eeuwigheid. 

SchriIlezing Exodus 3: 1-10 
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjani5sche priester, te 
weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woes5jn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van 
God. Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. 
Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat 
die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 
bekijken. Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: !Mozes! 
Mozes!!"#Ja, ik luister,#"antwoordde Mozes.$!Kom niet dichterbij,#"waarschuwde de HEER, !en trek je 
sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.#"Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet 
naar God te kijken. 
De HEER zei: !Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun 
jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben Ik afgedaald 
om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en 
uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de 
Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De jammerklacht 
van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen 
onderdrukken. Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte 
wegleiden.# 

Zingen  Lied 887 
1. Wees s5l en weet: Ik ben uw God. 
Wees s5l en weet: Ik ben uw God. 
Wees s5l en weet: Ik ben uw God.  

2. Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 

3. Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 

SchriIlezing Ma]eüs 9: 35 - 10: 1 
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, 
verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij 
de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als 
schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: !De oogst is groot, maar er zijn weinig 
arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te 
halen.# 
Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en Hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te 
drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 

Overdenking 



Muziek Herre, visa mig vägen - Taizé 
vertaling: 
Heer, wijs mij de weg, en maak mij bereid de weg te gaan. 
Geef vrede in mijn hart.  

Gebeden 
…wij bidden U: 
A. God die ons ziet en redt, 
 onKerm U over ons. 

Op een moment ?jdens de gebeden kan er een lichtje aangestoken worden. 

Onze Vader 

Zingen  Lied 932 
1. Goede herder, als wij slapen, heel deze nacht, 
waak dan over al uw schapen, heel deze nacht; 
dat wij dromen zonder zorgen, 
veilig rusten tot de morgen – 
lieve God, bij U geborgen, heel deze nacht. 

2. Geef dat wij hier nooit alleen zijn, bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, bij dag en nacht, 
dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven – 
allen door uw trouw omgeven, bij dag en nacht. 

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 barmharAgheid van God 
v. om ons te ontvangen en thuis te brengen. 
a. AMEN.


