
VESPER - woensdag 8 april in de Stille Week 
voorganger: ds. Gerjanne van der Velde
organist: Cor Vinke

Kort inleidend orgelspel

De kaars wordt ontstoken
De mensen thuis worden uitgenodigd om een kaars of een lichtje aan te steken

ZINGEN: LB 256 - Blijf met uw genade bij ons (3x)

�

OPENINGSTEKST

V. Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V. Eeuwige God, Gij die het licht geschapen hebt
en de duisternis hebt overwonnen;
wij danken U dat Gij ons deze dag genadig hebt bewaard.
Wij bidden U: reken ons niet aan wat wij verkeerd deden;
keer ons om naar U toe 
en laat ons niet vallen uit uw hand.
AMEN.



PSALMGEBED - uit Psalm 43

Doe mij toch recht!
Beslecht mijn geschil
met mensen
die mij laten vallen.
Bevrijd me
van mijn misleiders.

Jij, God, toch mijn
beschermende wal.
Of liet jij mij los
en is mijn leven
enkel ellende,
aan mijn vijanden overgeleverd?

Laat je genadig licht
op mij vallen
en mij geleiden,
brengen bij jou.

Daar, waar jou
dank wordt gebracht,
zal ik ook zijn,
zingend van vreugde!

Al schreit mijn hart nu,
op hem blijf ik hopen.
Hij zal mij redden.

MUZIEK

EEN TEKST VAN DIETRICH BONHOEFFER

Nu ik driekwart jaar weg ben van alle mensen van wie ik houd, heb ik enkele ervaringen 
opgedaan en die wil ik jullie schrijven..
In de eerste plaats: als je van iemand houdt en je bent van hen gescheiden, kan niets de 
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen; je moet eenvoudig 
aanvaarden en volharden. Dat klinkt erg hard maar het is ook een grote troost; want 
zolang de leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden. Het is fout te 
zeggen: God vult die leegte. Hij vult ze helemaal niet, integendeel. Hij houdt die leegte 
leeg en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 
Verder: hoe mooier en rijker de herinnering des te moeilijker de scheiding. Maar 
dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugde.
(…..)
Vervolgens: tijden van scheiding zijn voor het samenleven niet verloren of onvruchtbaar, 
dat hoeft tenminste helemaal niet. Juist in zo'n tijd kan er – ondanks alle moeilijkheden – 
een heel bijzondere, sterke gemeenschap groeien. En dan: het is me hier sterk 
opgevallen, dat je wat er werkelijk gebeurt, wel dragen kunt maar dat angst en zorg vooraf 
de gebeurtenissen zo eindeloos verzwaren. Vanaf het ontwaken tot aan het slapen gaan, 



moeten wij de ander bij God aanbevelen en aan Hem toevertrouwen; onze zorg voor de 
ander moeten we laten uitgroeien tot gebed.

STILTE

GEBEDEN

STIL GEBED

LUTHERS AVOND GEBED

Blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

AVONDLIED: LB 253 - De zon daalt in de zee

�

2. Laat dagen in de nacht,
waar wanhoop heerst en dood,



geloof en hoop U:
U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.

3. Kom, nacht en troost ons zacht.
Kom, God, genees ons hart.
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.

SLOTTEKST

V. Nu hier de avond valt
LAAT UW LICHT ONS LEIDEN,
WEES ONZE VREDE!
en wij de nacht ingaan, maar leven in het licht,
WEES ONZE VREDE!
Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,
WEES ONZE VREDE!
Zegen ons en wie ons nastaan
met het licht van uw ogen!
LAAT UW LICHT ONS LEIDEN,
WEES ONZE VREDE!

EEN MOMENT VAN STILTE BESLUIT DEZE VESPER


