
woensdag 13 april 2022 
Avondgebed 

verzorgd door Taakgroep Vieren 

Thema: Ja, maar… 

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 116 
De HEER heb ik lief, Hij hoort 
mijn stem, mijn smeken, 
Hij luistert naar mij, 
ik roep Hem aan, mijn leven lang. 
Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
Toen riep ik de naam van de HEER: 
!HEER, red toch mijn leven!" 
De HEER is genadig en rechtvaardig, 
onze God is een God van ontferming, 
de HEER beschermt de eenvoudigen, 
machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd. 
Kom weer tot rust, mijn ziel, 
de HEER heeft naar je omgezien. 
Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, 
mijn voeten voor struikelen behoed. 
Ik mag wandelen in het land van de levenden 
onder het oog van de HEER. 
Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: 
!Ik ben diep ongelukkig." 
Al te snel dacht ik: 
Geen mens die zijn woord houdt. 
Hoe kan ik de HEER vergoeden 
wat Hij voor mij heeft gedaan? 
Ik zal de beker van bevrijding heffen, 
de naam aanroepen van de HEER 
en mijn geloften aan de HEER inlossen 
in het bijzijn van heel zijn volk. 
Kostbaar in de ogen van de HEER 
is het leven van zijn getrouwen. 
Ach HEER, ik ben uw dienaar, 
uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: 
U hebt mijn boeien verbroken. 



U wil ik een dankoffer brengen. 
Ik zal de naam aanroepen van de HEER 
en mijn geloften aan de HEER inlossen 
in het bijzijn van heel zijn volk, 
in de voorhoven van het huis van de HEER, 
binnen uw muren, Jeruzalem. 
Halleluja! 

Zingen  Nada te turbe - Taizé 
Nada te turbe, nada te espante; 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante; sólo Dios basta. 

Vertaling: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,  
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort, God alleen is genoeg. 

Schriftlezing Exodus 4: 1-17 
Weer maakte Mozes bezwaar. !Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren,"#
zei hij. !Ze zullen zeggen: $De HEER is helemaal niet aan jou 
verschenen.”’ De HEER vroeg: !Wat heb je daar in je hand?!#"Een staf,"#antwoordde 
Mozes. !Gooi hem op de grond,"#beval de HEER, en toen Mozes dat deed, veranderde de 
staf in een slang. Mozes deinsde achteruit, maar de HEER zei tegen hem: !Grijp de slang 
bij zijn staart."#Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een 
staf. De HEER zei: !Hierdoor zullen ze geloven dat de HEER, de God van hun voorouders, 
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, aan jou verschenen 
is.’ Ook zei Hij: !Steek je hand eens in je kleed."#Mozes deed dat, en toen hij zijn hand er 
weer uit trok, zat die onder de uitslag, hij was sneeuwwit.%!Steek je hand nog eens in je 
kleed,"#zei de HEER. Mozes deed het en toen hij zijn hand er opnieuw uit trok, zag die er 
weer net zo uit als de rest van zijn huid.%!Als ze je niet geloven en zich niet door het eerste 
wonderteken laten overtuigen,"#zei de HEER, !dan zullen ze zich wel laten overtuigen door 
het tweede. Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen en blijven ze 
weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land 
uitgieten; het water uit de Nijl zal op het droge in bloed veranderen." 
Maar Mozes antwoordde: !Neemt U mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. 
Dat is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu U tegen mij, uw 
dienaar, gesproken hebt. Ik kan moeilijk uit mijn woorden komen.’ De HEER zei: !Wie heeft 
de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie 
anders dan Ik, de HEER? Ga nu, Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in 
de mond leggen." 
Maar Mozes zei: !Neemt U mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie U maar 
wilt.’ Nu werd de HEER kwaad op Mozes. !Je hebt toch een broer, de Leviet Aäron?"#zei 
Hij. !Ik weet dat hij welbespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te 
zien. Spreek tot hem en leg hem de woorden in de mond. Ik zal bij jullie zijn als je moet 
spreken en jullie zeggen wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken: hij 
zal jouw mond zijn, jij zult zijn god zijn. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je 
de wonderen doen." 

Zingen  Lied 316: 1 en 4 



1. Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die "t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 

4. Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

Schriftlezing  Matteüs 9: 1-8 
Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar brachten een paar 
mensen een verlamde bij Hem op een draagbed. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen 
de verlamde: !Houd moed, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’ Daarop zeiden enkele 
schriftgeleerden bij zichzelf: Die man slaat godslasterlijke taal uit! Jezus doorzag hun 
gedachten en zei: !Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te 
zeggen: $Uw zonden zijn u vergeven” of: $Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de 
Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven."#Toen zei Hij tegen de 
verlamde: !Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond op en ging naar huis. Toen de 
mensen dit zagen, werden ze van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die Hij 
aan mensen verleent. 

Overdenking 

Muziek  Da pacem Domine - Taizé 
Vertaling 
Geef ons uw vrede, Heer, in onze dagen. 

Gebeden 
…Wij bidden U: 
A  God, die spreek met macht 
 Ontferm U over ons 

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

Onze Vader… 

Zingen  Lied 657: 1, 2 en 4 
1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and"re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan "t licht getild. 



4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest. 

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.


