
Avondgebeden in de stille week

LAM GODS

Protestantse wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost        Julianakerk 2022



De voorkant is het tweede werk in de trilogie van Agnus Deï van Willem Zijlstra

Het geprepareerde lam ligt ’als geslacht’ op een  altaar van kranten: een opeenstapeling van
menselijk onvermogen. De bovenste krantenkop is als een samenvatting van de betekenis:
“de mens is tot alles in staat”.

meer over de kunstenaar: www.kunstdevee.nl
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Maandag 11 april

Wij komen samen in stilte

Orgelspel lied 556 alles wat over ons geschreven is

Lied 377

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
   mijn angsten en onzekerheid,
   mijn maskers en mijn ijdelheid -

o Lam van God, ik kom.

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt -
o Lam van God, ik kom.

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij. -
o Lam van God, ik kom.

5 Zoals ik ben, in U te zijn,
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn
o Lam van God, ik kom.

6 Zoals ik ben -ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.

7 Zoals ik ben: dat ik uw Naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam -
o Lam van God, ik kom.

allen O stad van herders, zie het lam dat al uw zonden op zich nam;
gij schapen, deze herdersvorst behoedt u tegen honger en dorst.

-3-



Lied 408 a ( I is bloemheuvelkant II is andere kant )

allen O stad van herders, zie het lam dat al uw zonden op zich nam;
gij schapen, deze herdersvorst behoedt u tegen honger en dorst.

Psalmlezing
We lezen deze in stem (1, Bloemheuvelkant) en tegenstem (2)
Zo geven wij aan elkaar de woorden uit de Bijbel door.

Uit Psalm 16

1 Behoed mij, God, ik schuil bij u.
Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,

2 mijn geluk, niemand gaat u te boven.’
Maar tot de goden in dit land,

1 de machten die ik vereerd heb, zeg ik:
‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’

2 Ik pleng voor hen geen bloed meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

1 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.
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2 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

1 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

2 Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

1 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

2 U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

1 U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,

2 voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Korte inleiding

Bijbellezing: Exodus 12: 21-28

Stilte

Orgelspel lied 558 Jezus om uw lijden groot

Gebeden, elke voorbede afgesloten met

- stil gebed
- onze Vader  

tijdens het onze Vader luiden de klokken, zodat de mensen om ons heen
horen dat er ook voor hen gebeden wordt
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Lied 389

De beker die de ronde doet, 
het is de omloop van uw bloed, 
het spreekt van een geheimenis, 
uw hartslag die ons leven is. 

Uw bloed, het raakt de lippen aan, 
de deurposten van ons bestaan, 
de dood gaat aan ons hart voorbij, 
o Lam van God, U loven wij. 

Gij die een broodhuis voor ons zijt, 
een wijngaard die het hart verblijdt, 
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.

Zegen voor onderweg,

    allen Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
U die ons hebt toegekeerd
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren
te behoeden

Zo zegene God ons vandaag, morgen en in eeuwigheid. Amen

Wij verlaten in stilte de kerk
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Dinsdag 12 april

Wij komen samen in stilte

Orgelspel Herzlich tut mich verlangen, J.S.Bach BWV 727

Lied 377

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
   mijn angsten en onzekerheid,
   mijn maskers en mijn ijdelheid -

o Lam van God, ik kom.

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt -
o Lam van God, ik kom.

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij. -
o Lam van God, ik kom.

5 Zoals ik ben, in U te zijn,
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn 
o Lam van God, ik kom.

6 Zoals ik ben -ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.

7 Zoals ik ben: dat ik uw Naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam -
o Lam van God, ik kom.

allen O stad van herders, zie het lam dat al uw zonden op zich nam;
gij schapen, deze herdersvorst behoedt u tegen honger en dorst.

-7-



Lied 408 a ( I is bloemheuvelkant II is andere kant )

allen O stad van herders, zie het lam dat al uw zonden op zich nam;
gij schapen, deze herdersvorst behoedt u tegen honger en dorst.

Psalmlezing
We lezen deze in stem (1, Bloemheuvelkant) en tegenstem (2)
Zo geven wij aan elkaar de woorden uit de Bijbel door.

Uit Psalm 64

1 Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht,
behoed mij voor de dreiging van de vijand,

2 verberg mij voor die misdadige bende,
voor die meute van boosdoeners.

1 Ze scherpen hun tong als een mes,
ze richten hun pijl, een giftig woord,

2 uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige,
ze schieten onverhoeds, voor niemand bang.

1 Ze wapenen zich met kwade woorden,
overwegen het zetten van een val,
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2 en zeggen: ‘Wie zou het zien?’
Ze zinnen op misdaden en denken:

1 ‘We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan.
– Diep als een afgrond is het hart van de mens.’

2 Dan schiet God zijn pijl op hen af,
onverhoeds worden ze zwaar verwond,

1 hun eigen tong heeft hen ten val gebracht,
wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd.

2 De mensen zijn van ontzag vervuld
en roemen wat God heeft gedaan,

1 zij beseffen dat het zijn werk is.
De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER

2 en zoekt bij hem zijn toevlucht.
Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig.

Korte inleiding

Bijbellezing:    Johannes 1: 29-36

Stilte

Orgelspel Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Max Reger Opus 67

Gebeden, elke voorbede afgesloten met

- stil gebed
- onze Vader  

tijdens het onze Vader luiden de klokken, zodat de mensen om ons heen
horen dat er ook voor hen gebeden wordt
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Lied 408 G

Zegen voor onderweg,

    allen Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
U die ons hebt toegekeerd
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren
te behoeden

Zo zegene God ons vandaag, morgen en in eeuwigheid. Amen

Wij verlaten in stilte de kerk
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Woensdag 13 april

Wij komen samen in stilte
Orgelspel lied 562 Ik wil mij gaan vertroosten

Lied 377

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
   mijn angsten en onzekerheid,
   mijn maskers en mijn ijdelheid -

o Lam van God, ik kom.

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt -
o Lam van God, ik kom.

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij. -
o Lam van God, ik kom.

5 Zoals ik ben, in U te zijn,
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn
o Lam van God, ik kom.

6 Zoals ik ben -ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.

7 Zoals ik ben: dat ik uw Naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam -
o Lam van God, ik kom.

allen O stad van herders, zie het lam dat al uw zonden op zich nam;
gij schapen, deze herdersvorst behoedt u tegen honger en dorst.

-11-



Lied 408 a ( I is bloemheuvelkant II is andere kant )

O stad van herders, zie het lam dat al uw zonden op zich nam;
gij schapen, deze herdersvorst behoedt u tegen honger en dorst.

Psalmlezing
We lezen deze in stem (1, Bloemheuvelkant) en tegenstem (2)
Zo geven wij aan elkaar de woorden uit de Bijbel door.

Uit psalm 140

1 Bevrijd mij, HEER, van wie mij kwaad doen,
behoed mij voor hun bruut geweld.

2 In hun hart bedenken zij boze plannen,
heel de dag zoeken ze strijd.

1 Hun tong is scherp als die van een slang,
achter hun lippen schuilt het gif van een adder. sela

2 Houd mij, HEER, uit de handen van schurken,
behoed mij voor hun bruut geweld.

1 Ze zijn op mijn ondergang uit,
in hun hoogmoed leggen ze strikken,
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2 ze spannen met touwen een net
en zetten een val op mijn weg. sela

1 Ik roep tot de HEER: ‘U bent mijn God,
luister, HEER, naar mijn smeekgebed.

2 HEER, mijn God, machtige redder,
u beschermt mij op de dag van de strijd.

1 HEER, geef de schurken niet wat zij begeren,
doorkruis hun plannen als zij opstaan tegen mij. sela

2 Dat het hoofd van mijn belagers
wordt getroffen door de vloek van hun lippen.

1 Dat vurige kolen op hen neerstorten,
dat ze vallen in een kuil waaruit ze nooit meer opstaan.

2 Dat er in het land voor lasteraars geen plaats is,
dat het kwaad onderdrukkers tot de dood achtervolgt.’

1 Dit weet ik: de HEER doet
recht aan zwakken en armen.

2 De rechtvaardigen zullen uw naam prijzen,
de oprechten wonen in uw nabijheid.

Korte inleiding

Bijbellezing: Openbaring 5: 1-14

Stilte

Orgelspel lied 575 Jezus leven van ons leven

Gebeden, elke voorbeden afgesloten met

- stil gebed
- onze Vader  

tijdens het onze Vader luiden de klokken, zodat de mensen om ons heen
horen dat er ook voor hen gebeden wordt



Lied 408 G

allen
Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
U die ons hebt toegekeerd
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren
te behoeden

Zo zegene God ons vandaag, morgen en in eeuwigheid. Amen
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verder diensten in deze week

14 april 19.30 witte donderdag dienst van Schrift en tafel
15 april 19.30 goede vrijdag 
16 april 22.00 paaswake dienst van schrift, doopgedachtenis en tafel
17 april 10.00 paasdienst (voorafgegaan door paasontbijt om 8.30 uur)
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