
 

 

                        Vespers Stille week 2022  
 Voorbereid door de taakgroep vieren 

taakgroep vieren 
de taakgroep vieren 

 
Thema: Inkeer en omkering 

 
Laat ons verandering zijn 

 
Laat ons geen vooruitgang noemen, 
waar een ander aan ten onder gaat. 

Laat ons geen groei noemen, 
waar een ander minder van wordt. 

Laat ons geen vrijheid noemen, 
wat een ander het recht ontneemt zichzelf te zijn. 

Laat ons geen gemeenschap noemen 
waar de minste niet de meeste aandacht krijgt. 

Laat onszelf de verandering zijn 
die we in de wereld willen zien  
  Mahatma Ghandi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Dit liturgieboekje is voor maandag, dinsdag en woensdag! 
 
Na de vesper van woensdag kunt u het boekje mee naar huis nemen 
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Vesper maandag 11 april 

Organist: mw. Jeannette Zuidema 
 

Stilte 
 

Openingslied  Lied 25b: refrein 
 

Avondlied  Lied 236: 1, 2 en 3 
 

Psalm 6 gelezen en gezongen 
Lezen:   Psalm 6 
Zingen:    Lied 6: 1 en 2 
 

Schriftlezing  Handelingen 7:58, 8:1, 9:1-8 en 10-20 
Schriftlied  Lied 189: 1, 2 en 3 
 

Moment van inkeer 
Tekst   Een engel in de fotozaak (uit Open Deur maart 2013) 
 

Stilte 
 

Muzikaal moment Cantique de Jean Racine (Fauré) 
Verbe égal au très Haut, notre unique espérance. Jour éternel de la terre et 
des cieux.  De la paisible nous rompons le silence: Divin Sauveur, jette sur 
nous les jeux. 
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante. Que tout l’enfer fuis au son 
de ta voix. Dissipe le sommeil d’une âme languissante qui la conduit à 
l’oublie de tes lois. 
Ô Christ, sois favorable à ce peuple fidèle, pour te bénir maintenant 
rassemblé. Recois les chants qu’íl offer à ta gloire immortelle et de tes dons 
qu’il retourne comblé. 
(Woord van God, onze enige hoop, eeuwig licht van hemel en aarde, 
Goddelijke redder, zie ons aan. 
Schenk ons het vuur van machtige genade, opdat de hel vlucht voor de klank 
van uw stem. Verdrijf de slaap van een vermoeide ziel, die uw wetten doet 
vergeten. 
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Christus, wees uw trouwe gemeente genadig, die hier aanwezig is om u te 
loven. Ontvang ons gezang die uw eeuwige roem loven. Vervul ons met uw 
genade.) 

 
Voorbeden, verzorgd door het college van diakenen 
Stil gebed 
Avondgebed  Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen 
   Daar vertrouwen we op. 
   Dat weten geeft rust 
   en vrede die alle verstand te boven gaat. 
   Amen 
We gaan staan 
 
Slotlied en zegen Lied 266: 1-5 
 
 
 

Vesper dinsdag 12 april 
Organist: mw. Ina Terpstra 

 
Stilte 
 
Openingslied  Lied 25b: refrein 
 
 
Avondlied  Lied 259: 1, 2, 3 en 4 
Psalm 23 gelezen en gezongen 
Lezen:   Psalm 23 (Bewerking van Hans Bouma) 
Zingen:   Lied 23: 1 
 
Schriflezing   Jona 4: 1-11 
Schriftlied  AWN 1,12: 1, 4 en 5  (Jona uit de grote vis) 
 
Moment van inkeer 
Tekst:   Dood, (Uit Open Deur, maart 2016) 
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Stilte 
Muzikaal moment Pie Jesu, uit het requiem van Fauré 
Pie Jesu Domine, Dona eis requiem, Sempiternam requiem. 
(Gezegende Heer Jezus, geef hen rust, eeuwige rust) 
 
Voorbeden, verzorgd door wijkteam Butterhuizen 
Stil gebed 
Avondgebed   Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen 
   Daar vertrouwen we op. 
   Dat weten geeft rust 
   en vrede die alle verstand te boven gaat. 
   Amen 
 
We gaan staan 
 
Slotlied en zegen Lied 266: 1-5 
 
 

 
Vesper woensdag 13 april 

Organist: mw. Leni Brinkman 
 

Stilte 
 

Openingslied  Lied 25b: refrein 
 

Avondlied   Lied 239: 1, 2 en 6 
 

Psalm 25 gelezen en gezongen 
Lezen   Psalm 25: 8-14 
Zingen    Lied 25a: 1 en 2 
 

Schriftlezing  2 Koningen 5: 1-4, 9-14 en 17 
Schriftlied  Lied 174: 1, 2 en 3 
 

Moment van inkeer 
Tekst   De wereld verbeteren (Uit: 40-dagenkalender 2017) 
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Stilte 
Muzikaal moment Bist du bei mir (Godfried Stölzel) 
Bist du bei mir, geh ich mit Freuden, zum Sterben und zu meiner Ruh. 
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende, es drückten deine schönen Hände 
mir die getreuen Augen zu! (Als jij bij mij bent, dan ga ik met vreugde 
naar de dood en naar mijn rust. Ach, hoe aangenaam zou mijn einde zijn als 
jouw lieve handen mijn trouwe ogen zouden sluiten.) 
 

Voorbeden, verzorgd door de 25+ groep 
Stil gebed 
Avondgebed   Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen 
   Daar vertrouwen we op. 
   Dat weten geeft rust 
   en vrede die alle verstand te boven gaat. 
   Amen 
 

We gaan staan 
 

Slotlied en zegen Lied 266: 1-5 
 
 
 


