
 

Vespers in de 40-dagentijd 2023 

 

Woensdag 1 maart “van man tot man” 

 

We komen binnen in stilte 

 

VG: Goede God, als ik om hulp roep 

A: GEEF MIJ DAN ANTWOORD 

VG: U beschermt mij altijd 

A: ALS IK HET MOEILIJK HEB 

VG: Wees ook nu goed voor mij 

A: EN LUISTER NAAR MIJN GEBED  

 

Zingen 286 

 

1 Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

2 Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

3 Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 



dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Psalm 58 van Hans Bouma 

 

Een God die recht verschaft,  

bestaat Hij nog? 

Loont het nog  

om rechtvaardig te zijn? 

De machthebbers doen  

alsof zij het rijk alleen hebben. 

Maar één recht kennen ze:  

het recht van de sterkste. 

Gewelddadig gaan ze te werk,  

verradelijk, nietsontziend,  

voor geen rede vatbaar. 

Doortrapt van nature – 

ze zíjn gewoon zo. 

O God, ontkracht hen,  

hol hen uit – 

dat ze verbijsterd instorten. 

Een verrassing zult Gij zijn,  

versteld zal men van U staan. 

En óf er nog een God is  

die recht verschaft! 

En óf het nog zin heeft  

om rechtvaardig te zijn. 

 

Luisteren naar ‘Per crucem’ uit Taizé  

‘Door uw kruis en uw lijdensweg, bevrijd ons Heer. Door uw heilige  

opstanding, bevrijd ons Heer’. 

 

Lezing: Johannes 19: 6 

‘Toen gaf Pilatus Jezus aan hen mee, om hem aan het kruis te hangen’. 

 

Moment van inkeer en verstilling 

 

Muziek: Adagio in g-mineur - Tomasso Giovanni Albinoni  

 

Gebeden 

 

Ruimte om een kaarsje aan te steken 

 

Onze Vader 

 



Zingen 257 

1 Nu het avond is, 

nu het avond is, 

waak, Gij Schepper, als wij slapen 

 

2 In de duisternis, 

in de duisternis, 

waak, Gij Schepper, als wij slapen 

 

3 U behoren wij, 

u behoren wij, 

waak, Gij Schepper, als wij slapen 

 

4 Die ons hebt behoed, 

die ons hebt behoed, 

waak, Gij Schepper, als wij slapen 

 

5 Zie toch naar ons om, 

zie toch naar ons om, 

waak, Gij Schepper, als wij slapen 

 

6 Gij die liefde zijt, 

Gij die liefde zijt, 

waak, Gij Schepper, als wij slapen 

 

7 Zegen ons vannacht, 

zegen ons vannacht, 

waak, Gij Schepper, als wij slapen 

 

Zegenbede 

VG: Dat God ons allen in zijn hoede houdt, 

A: DAT HIJ ONS KENT EN ONZE NAAM BEWAART  

VG: zo zegent Hij ons en de wereld die Hij liefheeft 

A: OOK DE NACHTEN DOOR.  

AMEN 

 

 



Vespers in de 40-dagentijd 2023 

 

Woensdag 15 maart “Onder het juk” 

 

We komen binnen in stilte 

 

VG: Goede God, als ik om hulp roep 

A: GEEF MIJ DAN ANTWOORD 

VG: U beschermt mij altijd 

A: ALS IK HET MOEILIJK HEB 

VG: Wees ook nu goed voor mij 

A: EN LUISTER NAAR MIJN GEBED 

 

Zingen 286 

 

1 Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

2 Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

3 Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 

dat de vrede sterker is dan strijd. 



Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Psalm 130 van Hans Bouma 

Steeds dieper zak ik weg, 

onheil overweldigt me. 

Ik roep en ik roep - 

God, hoort Gij mij nog? 

Laat dit 

toch niet mijn einde zijn. 

Hecht waarde aan mij. 

O een woord van U, 

een glimp van een nieuwe dag! 

Ik verga van verlangen. 

Sta niet stil 

bij wat ik misdeed - 

dan ben ik verloren. 

Kom mij tegemoet. 

Is genade niet uw kracht? 

God mijn hoop zijt Gij. 

God, hoop van Israël. 

 

Luisteren naar ‘Wait for the Lord’ uit Taizé  

‘Wacht op de Heer, zijn dag is nabij.  

Wacht op de Heer, wees sterk, houd moed’ 

 

Lezing: Johannes 19: 16B – 17 

‘Toen namen de soldaten Jezus mee. Hij droeg zelf het kruis. Zo  

kwam hij op de plaats die in het Hebreeuws Golgota genoemd werd.  

Dat betekent: schedelplaats’.  

 

Moment van inkeer en verstilling 

 

Muziek: O crux ave- van Palestrina  

‘Wees gegroet, o Kruis, in deze tijd van passie 

schenk genade aan de gelovigen 

en verlos de zondaars van hun schuld’. 

 

Gebeden 

 

Ruimte om een kaarsje aan te steken 

 

Onze Vader 



 

Zingen 263 

1 Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 

de morgen die ik ondanks alles verwacht. 

Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 

die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

 

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 

VG: Dat God ons allen in zijn hoede houdt, 

A: DAT HIJ ONS KENT EN ONZE NAAM BEWAART  

VG: zo zegent Hij ons en de wereld die Hij liefheeft 

A: OOK DE NACHTEN DOOR.  

AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vespers in de 40-dagentijd 2023 

 

Woensdag 22 maart “Met tweeën één” 

 

We komen binnen in stilte 

 

VG: Goede God, als ik om hulp roep 

A: GEEF MIJ DAN ANTWOORD 

VG: U beschermt mij altijd 

A: ALS IK HET MOEILIJK HEB 

VG: Wees ook nu goed voor mij 

A: EN LUISTER NAAR MIJN GEBED  

 

Zingen 286 

1 Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

2 Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

3 Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 

dat de vrede sterker is dan strijd. 



Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Psalm 27 van Hans Bouma 

Niets is mij méér waard 

dan zijn glimlach, zijn aandacht, 

zijn warme nabijheid. 

Weet ik Hém om mij heen, 

verblijf ik in zijn liefelijkheid, 

hoe sterk sta ik dan, 

Geen vijand krijgt mij klein, 

ook al wordt het oorlog, 

ik ben volkomen rustig. 

Een verademing is Hij, 

arm die mij bemoedigt, 

hart dat mij huisvest. 

O God, 

Gij zijt mijn licht en mijn heil, 

al mijn zinnen zet ik op U, 

Schud mij niet van U af, 

genadig zijt Gij toch, 

maak mij niet kansloos. 

Uw aangezicht - 

verhef het over mij, 

herken mij, schep vreugde in mij, 

Wees hier op aarde 

God,eindeloos en heerlijk God  

voor mij. 

 

Luisteren naar ‘I am sure I shall see’ uit Taizé 

‘Ik ben er zeker van de goedheid van de Heer te zien in het land van  

de levenden. Ja, ik zal de goedheid van de Heer zien, weest  

vastberaden en vertrouw op de Heer’ 

 

Lezing: Markus 15: 21 en Lucas 23: 26B 

‘Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, 

de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze legden het kruis op 

zijn rug en lieten hem het achter Jezus aan dragen’.  

 

Moment van inkeer en verstilling 

 

Muziek: Benedictus uit ‘The Armed Man’ van Karl Jenkins 

Uitgevoerd door 2 cello’s – ieder apart, maar toch samen één. 

 

Gebeden 

 

Ruimte om een kaarsje aan te steken 



 

Onze Vader 

 

Zingen 258 

1 De dag gaat nu bij ons vandaan, 

hij vlucht achter de bomen; 

de avondster is opgegaan: 

de nacht zal spoedig komen. 

 

2 Ook als de wereld donker ziet: 

de Heer is in ons midden! 

De duisternis verbergt Hem niet; 

Hij hoort zijn kind'ren bidden. 

 

3 Hij houdt het kwaad van ons vandaan, 

bij Hem zijn wij geborgen. 

Wij kunnen rustig slapen gaan 

en wachten op de morgen. 

 

Zegenbede 

VG: Dat God ons allen in zijn hoede houdt, 

A: DAT HIJ ONS KENT EN ONZE NAAM BEWAART  

VG: zo zegent Hij ons en de wereld die Hij liefheeft 

A: OOK DE NACHTEN DOOR.  

 AMEN  

 

We verlaten de kerk in stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vespers in de 40-dagentijd 2023 

 

Woensdag 29 maart “Tranen over Jeruzalem” 

 

We komen binnen in stilte 

 

VG: Goede God, als ik om hulp roep 

A: GEEF MIJ DAN ANTWOORD 

VG: U beschermt mij altijd 

A: ALS IK HET MOEILIJK HEB 

VG: Wees ook nu goed voor mij 

A: EN LUISTER NAAR MIJN GEBED  

 

Zingen 286 

 

1 Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

2 Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

3 Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 



dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Psalm 26 van Hans Bouma 

Bij de gluipers, de bedriegers, 

bij de goddelozen 

zult Gij mij niet vinden, 

Ze vervullen mij met afschuw, 

ik haat hun praktijken, 

er kleeft bloed aan hun  

handen. 

O God, houd ons dan uit  

elkaar, 

laat hún einde 

dan ook niet míjn einde zijn. 

Zie toch waar ik sta: 

In úw huis, 

bij het altaar zing ik U toe, 

onvermoeibaar roem ik uw  

trouw. 

Verschaf mij recht, 

míjn hart is zuiver, 

míjn handen zijn schoon. 

Keur mij maar, beoordeel mij  

- 

zoals Gij mij geschapen hebt, 

zo leef ik. 

Wees mij genadig.  

 

Luisteren naar ‘Bleib mit deiner Gnade’ uit Taizé 

‘Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. 

O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister’ 

 

Lezing: Lucas 23: 27-29 

‘Een grote groep mensen liep achter Jezus aan. Er waren ook  

vrouwen bij die verdrietig waren en om Jezus huilden. Maar Jezus  

draaide zich naar hen om en zei: ‘Vrouwen van Jeruzalem, huil niet  

om mij. Jullie kunnen beter huilen om jezelf en om jullie  

kinderen. Want er zal een verschrikkelijke tijd komen. Het wordt zo  

erg, dat de mensen zeggen: ‘Het is nu beter om helemaal geen  

kinderen te hebben. Vrouwen zonder kinderen hebben geluk. Als je  

nooit een kind kon krijgen, heb je nu geluk.’ 

 

Moment van inkeer en verstilling 

 

 



Muziek: Adoramus te van Claudio Monteverdi (1567-1643) 

‘Wij aanbidden U, Christus en zegenen U omdat Gij met uw  

kostbaar bloed de wereld verlost hebt. Ontferm u over ons’. 

 

Gebeden 

 

Ruimte om een kaarsje aan te steken 

 

Onze Vader 

 

Zingen 247: 1, 3 en 4 

 

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

3 U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

 

Zegenbede 

VG: Dat God ons allen in zijn hoede houdt, 

A: DAT HIJ ONS KENT EN ONZE NAAM BEWAART  

VG: zo zegent Hij ons en de wereld die Hij liefheeft 

A: OOK DE NACHTEN DOOR.  

 AMEN  

 

We verlaten de kerk in stilte 

 


