
 

 

                        Vespers Stille week 2023 
 Voorbereid door de taakgroep vieren 

taakgroep vieren 
de taakgroep vieren 

 
Thema: Uit liefde voor jou 

 
Liefde 

 
Eén woord 

maar alles en alles 
is ermee gezegd 
alles en alles is 

ermee gezongen 
liefde, 

 
val samen met dit woord, 

ga erin op, 
wees mens, mens 

tot het uiterste 
tot het innigste, 

laat liefde je trefwoord zijn, 
je diepste naam. 

 
Hans Bouma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
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 3 april 
Organist: mw. Diny Kotterer 

 
Stilte 
 
Openingslied  Lied 257: 1 en 6 
 
 
Avondlied  Lied 561: 1-5 
 
Psalm 18 gelezen en gezongen 
Lezen:   Psalm 18: 1-9 
Zingen:    Lied 18: 1 en 5 
 
Schriftlezing  Mattheus 26:1-13 
Schriftlied  Lied 563: 1-4 
 
Moment van inkeer 
Tekst   Maria. (Cita Golterman-van Dijk) 
 
Stilte 
 
Meditatief orgelspel 
 

Voorbeden, verzorgd door Taakgroep Zin in Heerhugowaard 
Stil gebed 
 
Avondgebed  Eeuwige God, 
   U hebt ons uw liefde laten zien, 
   Wij danken U daarvoor. 
   U toont uw liefde aan ieder van ons. 
   Wij putten uit de bron, 
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   we raken er vol van, 
   liefde stroomt over. 
   Dat wij uw liefde doorgeven, 
   aan een ieder die op uw liefde wacht. 
   wij danken U. 
   Amen  
We gaan staan 
 
Slotlied en zegen Lied 422: 1-3 

Vesper dinsdag 4 april 
Organist: mw. Ina Terpstra 

 
Stilte 
 
Openingslied  Lied 257: 1 en 6 
 
Avondlied  Lied 252: 1-4 
 
Psalm 27 gelezen en gezongen 
Lezen:   Psalm 27: 1-4 
Zingen:   Lied 27: 4 en 7 
 
Schriflezing   Ruth 1: 6-19 
Schriftlied  Lied 787: 1-4,  couplet 1 gezongen door solisten 
 
Moment van inkeer 
Tekst:   Een mens die je reisgenoot wil zijn. (Hans Bouma) 
 
Stilte 
 
Meditatief orgelspel  
 
Voorbeden, verzorgd door het College van Kerkrentmeesters 
Stil gebed 
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Avondgebed   Eeuwige God, 
   U hebt ons uw liefde laten zien, 
   Wij danken U daarvoor. 
   U toont uw liefde aan ieder van ons. 
   Wij putten uit de bron, 
   we raken er vol van, 
   liefde stroomt over. 
   Dat wij uw liefde doorgeven, 
   aan een ieder die op uw liefde wacht. 
   wij danken U. 
   Amen  
We gaan staan 
 
Slotlied en zegen Lied 422: 1-3 
 

Vesper woensdag 13 april 
Organist: mw. Jeannette Zuidema 

 
Stilte 
 
Openingslied  Lied 257 
 
Avondlied   Lied 244: 1-3 

Psalm 116 gelezen en gezongen 
Lezen   Psalm 116: 1-6 
Zingen    Lied 116: 1, 6 en 8 
 
Schriftlezing  Lucas 19: 1-10 
Schriftlied  Lied 186: 1-5 
 
 
Moment van inkeer 
Tekst   Mensen gevraagd. (Coen Poort) 
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Stilte 
 
Meditatief orgelspel 
 
Voorbeden, verzorgd door Wijkteam Schrijverswijk 
Stil gebed 

Avondgebed   Eeuwige God, 
   U hebt ons uw liefde laten zien, 
   Wij danken U daarvoor. 
   U toont uw liefde aan ieder van ons. 
   Wij putten uit de bron, 
   we raken er vol van, 
   liefde stroomt over. 
   Dat wij uw liefde doorgeven, 
   aan een ieder die op uw liefde wacht. 
   wij danken U. 
   Amen  
 
We gaan staan 
 
Slotlied en zegen Lied 422: 1-3 
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Mensen hebben mensen nodig 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om elkaar te dragen 
om elkaar tot leven te brengen 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om voor elkaar op te komen 
om samen te werken aan  
welzijn en geluk 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om te laten zien wie U bent 
God van liefde  
God van gerechtigheid. 
 
Wek dan die kracht in ons. 
Doe die liefde in ons ontvlammen 
die ons omkeert naar elkaar 
die ons doet zorgen voor elkaar. 
 
Dat wij U liefhebben. 
Dat wij onze naaste beminnen. 
Dat wij onszelf kunnen beminnen. 
 
Uit: Medemens 4, Marinus van den Berg 


