AVONDGEBED
zondag 26 juni 2022
Op de adem van de Geest

Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid
Gedachtenis Ivan Betancourt +25.6.1975
Het vieren van getijdengebeden is een eeuwenoude en
goede gewoonte van de kerk. Zo geeft zij gehoor aan
Christus’ opdracht biddend te leven. Door zich met
regelmaat en op vaste uren te richten op God, op een andere
wereld dan wij voor ogen hebben, markeert zij bovendien de
tijd om die niet door haar vingers te laten glippen.

We welcome you to evening prayer in this church, the oldest
of Amsterdam. This service is a cooperation of several
(protestant and roman catholic) religious communities in
the city centre.
Na Pinksteren hebben de vespers als thema: “Op de adem
van de Geest”.

Klokgelui
Orgelspel: Allein Gott in der Höh sei Ehr bicinium BWV 711 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Openingsvers: (allen staan)
c: Heer, open mijn lippen.

a:
c: God, kom mij te hulp.

a:
Lofprijzing:

Hymne: Lied 673: 1, 2, 4

2. Oplaaiend vuur, verteer
wat krom is of verkeerd,
de lage driften, hoge dunk, ze branden.
Ga met uw licht ons voor,
U trekt een lichtend spoor,
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel.
4. Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.
Psalmgebed (allen gaan zitten)
Psalm 143

refrein: 1. cantor, 2. allen

verzen: cantor & allen afwisselend

Heer, hoor mijn gebed, luister naar mijn sméken, *
antwoord mij, u bent trouw en rechtváardig.
Daag uw dienaar niet voor het gerécht, *
voor u is geen sterveling onschúldig.
De vijand heeft mij vervólgd, *
mijn leven vertrapt in het stóf,
ik moet wonen in dúisternis *
als de doden van eeuwen hér,
ik ben ten einde ráad, *
geschokt tot diep in mijn hárt.
Ik denk terug aan vroeger dagen, °
mijmer over uw dáden *
en beschouw het werk van uw hánden,
ik strek mijn handen naar u úit, *

dorstig als droge áarde.
Heer, geef mij antwoord, háast u, *
mijn kracht is úitgeput.
Houd u niet voor mij verbórgen, *
ik word als wie afgedaald is in het gráf.
Laat mij in de morgen uw liefde hóren, *
in u stel ik mijn vertróuwen,
wijs mij de weg die ik gáan moet, *
mijn ziel verlángt naar u.
Verlos mij van mijn víjanden, Heer, *
bij u zoek ik beschérming.
Leer mij uw wil te volbréngen, *
u bent mijn Gód,
laat uw goede geest mij léiden *
over geëffende grónd.
Houd mij in leven, Heer, tot eer van uw náam, *
leid mij uit de verdrukking, door uw geréchtigheid,
toon uw trouw, versla mijn víjanden, *
vernietig al mijn belagers – ik ben uw díenaar.
Eer zij de heerlijkheid Góds: *
Vader, Zoon en heilige Géest.
Zo was het in het begin, zo zij het nu en áltijd *
en in de eeuwen der eeuwen. Ámen.

allen herhalen het refrein
Psalm 146

refrein: 1. cantor, 2. allen

verzen: cantor & allen afwisselend

Halleluja! Loof de HEER, mijn zíel. *
De HEER wil ik loven, zolang ik leef, °
mijn God bezingen zolang ik bestá.
Vertrouw niet op mensen met mácht, *
op een sterveling bij wie geen rédding is.
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de áarde, *
op die dag gaat hij met zijn plannen ten ónder.
Gelukkig wie de God van Jakob tot húlp heeft, *
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn Gód,
die hemel en aarde heeft gemáakt, *
de zee en alles wat daar léeft,
hij die trouw is tot in éeuwigheid, *
recht doet aan de verdrúkten,
brood geeft aan de hóngerigen. *
De HEER bevrijdt de gevángenen,
de HEER opent de ogen van blínden, *

de HEER richt de gebogenen óp,
de HEER heeft de rechtvaardigen líef, *
de HEER beschermt de vréemdelingen,
wezen en weduwen stéunt hij, *
maar wie kwaad doen, richt hij te grónde.
De HEER is koning tot in éeuwigheid, *
je God, Sion, van geslacht op geslacht. Hallelujá!
Eer zij de heerlijkheid Góds: *
Vader, Zoon en heilige Géest.
Zo was het in het begin, zo zij het nu en áltijd *
en in de eeuwen der eeuwen. Ámen.

allen herhalen het refrein
Lezingen: Jesaja 51: 1 – 8 en
II Timoteüs 1 : 3 -8
l:

A:

Woord van de Eeuwige.
WIJ DANKEN GOD.

Officiehymne: Lied 691

2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
Vita Ivan Betancourt
Moment van inkeer en verstilling

Lofzang van Maria: Magnificat in As groot Herman Mussche (allen staan)

c: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares
alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen
ja, grote dingen heeft de Machtige mij gedaan, heilig is
zijn naam.
a: refrein
c: Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie
hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
a: refrein
c: Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.
a: refrein

allen gaan zitten
Avondgebed
Voorbede
v: … God, in uw goedheid,
a: HOOR ONS GEBED.

Wie wil kan een kaars ontsteken. Zo verbinden wij de
namen van wie wij gedenken met het licht van Christus.
Ondertussen zingen wij:

tekst: Mirella Klomp
muziek: Christiaan Winter

Stil Gebed
Gebed des Heren

Slotlied: Lied 263 (allen staan)

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
c: De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.

a:
c: Loven wij de Heer!

a:

U kunt weer gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren
Orgelspel: Paean - John Marsh (geb. 1939)

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de vespers in de
Oude Kerk? Stuur dan een mail naar
vespersoudekerk@gmail.com, dan krijgt u elke week een
mail met informatie over de komende vespers.
Koster gezocht
Voor de vespers zoeken wij een koster, die tussen 17.30 en
18.30 uur alles klaar zet, het geluid regelt en na afloop van
de vesper zorgt dat alles weer op zijn plek komt te staan.
Heb je hiervoor belangstelling, of ken je iemand voor wie dit
de perfecte bijbaan is, meld je dan bij Mieke van Vessem:
vessemm@xs4all.nl.

IN DIT GEZONGEN AVONDGEBED

lezingen en
gebeden
cantor
organist

Roelof Langman
Jacoline Bijlsma
Dennis van der Wijk

Giften ten behoeve van de voortgang van deze
avondgebeden – richtbedrag € 7,50 – zijn welkom in
het ‘offerblok’ bij de ingang van de kerk, of op IBAN:
NL02INGB0000524657 t.n.v. Protestantse Gemeente
i.z.v. Oude Kerk, o.v.v. ‘avondgebeden’.
U kunt uw gift ook overmaken met behulp van de
collecteapp, door de QR code hieronder te scannen met uw
telefoon of tablet:

Continuation of these services depends entirely on your
gifts. Financial contributions are welcomed (we suggest €
7.50) in the box at the entrance, or into our bank account:
ING Bank Amsterdam, IBAN: NL02 INGB 0000 5246 57,
Account holder: Prot Gem inz. Oude Kerk, re:
‘avondgebeden’/‘evening prayer’.
Komende avondgebeden in de Oude Kerk:
3 juli, 18:30 uur:
Choral Evensong met Cappella Oude
Kerk o.l.v. Herman Mussche en Matthias
Havinga, orgel
10 juli, 18:30 uur: Abdijvesper
17 juli, 18:30 uur:
Muziekvesper
24 juli, 18.30 uur: Abdijvesper
31 juli, 18.30 uur:
Abdijvesper
OUDEKERKGEMEENTE
blijf op de hoogte van de Oudekerkgemeente
en schrijf u in op de wekelijkse e-nieuwsbrief
bij de scriba
scriba, contactpersoon · Peter Tomson
p/a Oudekerksplein 13, 1012 GX Amsterdam
e-mail · scribaok@xs4all.nl
ambulant predikant · Hanna van Dorssen
wilt u haar spreken neem dan contact met haar op
via hanna.vandorssen@protestantsamsterdam.nl of
06 42 14 27 86 (werkdagen maandag en vrijdag)
of met de scriba
voorzitters wijkkerkenraad · Wiek Hijmans en Sofia Nap
bereikbaar via de scriba
Internet: https://oudekerk.amsterdam
giften voor het werk in onze gemeente:
NL02 INGB 0000524657 | Protestantse Gemeente
met vermelding van: Oude Kerk | Amsterdam
giften voor de diaconale hulpverlening:
NL54 INGB 0003955387 | Diakonie Oude Kerk | Amsterdam

