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 Vespers in de veertigdagentijd 2020 
op de woensdagavonden 4, 11, 18, 25 maart  
en 1 april in de Adventskerk, 19:00 uur 

 
STA OP… 

  
4 maart 2020 - met de Gebedsgroep 

 
Het is stil in de kerk 
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken met Licht van de Paaskaars 
 
Openingsgebed 
v: God, kom ons te hulp.  
g: OP U VERTROUWEN WIJ. 
v: Kom in ons midden, 
 hoor ons bidden en zingen 

en open U voor ons. 
g: OPEN ONS VOOR U EN VOOR UW WOORDEN VAN LEVEN. 

DOE ONS OPSTAAN. 
 AMEN. 
 
Zingen      (Zangen van zoeken en zien 703: 1 en 2)  
1. Veertig dagen nog tot Pasen 
 tot de winter is gegaan 
 en het lengen van de dagen 
 kou en duister gaan verjagen 
 en het leven op zal staan. 
  Refrein Veertig dagen, weken, jaren 
    wachten, weten en ervaren 
    dat iets nieuws, verandering 
    met vreugd’ en moeite samenging. 
 
2. Veertig weken duurt het groeien 
 van het ongeboren kind 
 in de warme schoot van moeder 
 tot het klaar is om te komen 
 volheid is en nieuw begin. 
  Refrein Veertig dagen… 
 
Psalmgebed bij de Hallel-psalmen Psalm 113      

 Zingen Lied 113b (1e keer voorzang 2e keer allen)  
De naam des Heren zij geprezen 
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 Lezen Psalm 113 (Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij) 
 
   Zo hoog als Hij troont in uw hemel 
   zo diep buigt Gij U neer om te zien 
   zo diep, om te zien deze aarde. 
 
   Zo wijd als het oosten en westen 
   moge opklinken de lofzang. 
 
   Boven de drommen der volkeren uit 
   zijt Gij verheven, 

hoog boven alle hemelen licht. 
 

Niet de sterren 
loven en prijzen uw nam. 
Maar mensen die uw naam volbrengen 
knielende bij hun noodlijdende naasten. 
Niet de opgaande zonnen 
niet de zachtschijnende manen 
maar uw dienstknecht-mensen 
die de vreemdeling tegemoet gaan 
 
loven en prijzen uw naam. 
 
Woont Gij in de hemel? Gij woont in hun harten - 
zij sjorren vernederden op uit de modder 
de verstotenen sjorren zij op 
uit het stof van de aarde 
en nodigen hen aan hun tafels. 
 
Vrouwen onvruchtbaar 
worden moeders van dochters en zonen. 

   
 Zingen  Lied 113b (allen) 
 
Evangelie  Matteüs 8: 14-15 
14Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens 
schoonmoeder met koorts in bed liggen. 15Hij raakte haar hand aan en 
de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. 
 
Inkeer en verstilling 
 
Onze Vader Lied 369b 
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Dankgebed en voorbede, telkens beantwoord met het zingen van 

 
Stil gebed 
Avondgebed ‘Met U wil ik opstaan’ 
 
Slotlied  Lied 263: 1, 2, 3 Wees Gij mijn toevlucht 
 
Zegenbede (staand) 

v: De verheven en menslievende God 
zegene, behoede en verlichte ons 
en allen die ons zijn toevertrouwd 
om ons te doen opstaan ten leven. 

g: AMEN 
 

Bij de uitgang staan de paarse bussen voor het ZWO-project ‘Nieuwe 
kansen voor straatmeisjes in Ghana’ 
 
 
 

11 maart 2020  -  met ZWO  -  Biddag voor gewas en arbeid 
 
Het is stil in de kerk 
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken met Licht van de Paaskaars 
 
Openingsgebed 
v: God, kom ons te hulp.  
g: OP U VERTROUWEN WIJ. 
v: Kom in ons midden, 
 hoor ons bidden en zingen 

en open U voor ons. 
g: OPEN ONS VOOR U EN VOOR UW WOORDEN VAN LEVEN. 

DOE ONS OPSTAAN. 
 AMEN. 
 
Zingen      (Zangen van zoeken en zien 703: 1 en 3)  
1. Veertig dagen nog tot Pasen 
 tot de winter is gegaan 
 en het lengen van de dagen 
 kou en duister gaan verjagen 
 en het leven op zal staan. 
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  Refrein Veertig dagen, weken, jaren 
    wachten, weten en ervaren 
    dat iets nieuws, verandering 
    met vreugd’ en moeite samenging. 
 
3. Veertig jaren van een leven 
 zijn naar mensenmaat een tijd 
 om te leren en te delen 

wat met moeite werd verkregen, 
daardoor worden mensen vrij. 

  Refrein Veertig dagen… 
 
Psalmgebed bij de Hallel-psalmen Psalm 114  
 Zingen Lied 978: 1 Aan U behoort, o Heer der heren 
 Lezen Psalm 114 (Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij) 

 
Toen Israël optrok uit Angstland 
het Jakobs-geslacht uit een brabbeltaalvolk 
 
werd Juda zijn heilige land 
Israël zijn bezitting. 
 
De zee, die het zag, vluchtte weg 
en de Jordaan kromp ineen 
 
de bergen dansten als rammen 
als jonge lammeren de heuvels. 
 
Was er iets, zee, dat je vluchten moest, 
Jordaanrivier dat je wegkroop? 
 
Bergen dat jullie dansten als rammen 
hé heuvels als schapen en geiten? 
 
Aarde, schok dan en beef 
voor het aanschijn van deze god 
de god van Jakob, die Ene 
 
die van steile rotsen koele meren maakt 
die doet ontspringen aan betonmassieven 
 
bloemfonteinen. 

  
Zingen Lied 978: 4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
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Evangelie Matteüs 6: 24-34 
24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de 
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere 
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.  
25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten 
of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven 
niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de 
vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer 
waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 
één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen 
over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze 
werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister 
niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het 
veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met 
hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus 
niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: 
“Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de 
heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig 
hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan 
zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen 
zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor 
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 
 
Inkeer en verstilling 
 
Onze Vader Lied 369b 
Dankgebed en voorbede, telkens beantwoord met het zingen van 

 
Stil gebed 
Avondgebed ‘Met U wil ik opstaan’ 
 
Slotlied  Lied 245: 1 en 2 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen 
 
Zegenbede (staand) 
v: De verheven en menslievende God 

zegene, behoede en verlichte ons 
en allen die ons zijn toevertrouwd 
om ons te doen opstaan ten leven. 

g: AMEN 
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Bij de uitgang staan de paarse bussen voor het ZWO-project ‘Nieuwe 
kansen voor straatmeisjes in Ghana’ 
 
 

18 maart 2020  -  met ZWO 
 
Het is stil in de kerk 
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken met Licht van de Paaskaars 
 
Openingsgebed 
v: God, kom ons te hulp.  
g: OP U VERTROUWEN WIJ. 
v: Kom in ons midden, 
 hoor ons bidden en zingen 

en open U voor ons. 
g: OPEN ONS VOOR U EN VOOR UW WOORDEN VAN LEVEN. 

DOE ONS OPSTAAN. AMEN. 
 
Zingen      Zangen van zoeken en zien 703: 1 en 4  
1. Veertig dagen nog tot Pasen 
 tot de winter is gegaan 
 en het lengen van de dagen 
 kou en duister gaan verjagen 
 en het leven op zal staan. 
  Refrein Veertig dagen, weken, jaren 
    wachten, weten en ervaren 
    dat iets nieuws, verandering 
    met vreugd’ en moeite samenging. 
 
4. Veertig dagen nog tot  Pasen 

soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn 
 Refrein Veertig dagen… 

 
Psalmgebed bij de Hallel-psalmen Psalm 115 

Lezen Psalm 115 (Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij) 
 

Dat is de vraag: waar is God? 
Hem alleen is het antwoord. 
Niet aan ons komt het toe. 
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Daar waar wij niets van weten, 
‘in zijn hemel’ is Hij. 

 
Goden genoeg, van zilver en goud - 
monden waarin geen woorden, 
ogen die je niet wenken 
oren die maar niet horen 
in hun neuzen geen adem 
handen die niet tasten en strelen, 
en geen kreet komt uit hun kelen 
grote voeten - maar geen weg te gaan. 
Dood als pieren hun bedenkers. 
Waan je niet veilig bij niets. 
 
Maar Gij zijt mijn Hulpe Tegenover 
die mij aanziet. Gij van de Tien! 
 
De tien overwelmende 
wakkerstotende lichtende woorden. 
 
Van God-Ik-zal is de hemel - 
aan de kinderen der mensen allen 
heeft Hij de aarde gegeven. 
 
Niet de doden zingen 
niet in hun stilte de doden 
maar wij levenden, die nog leven. 
Kome wat komt. 
 

 Zingen Lied 311: 1 en 2 
 
Evangelielezing Matteüs 9: 18-25 
18Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar 
hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom 
alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ 19Jezus stond op en 
volgde hem met zijn leerlingen. 20Plotseling naderde hen van achteren een 
vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van 
zijn bovenkleed aan, 21want ze dacht: Als ik alleen zijn bovenkleed maar kan 
aanraken, zal ik al genezen worden. 22Jezus draaide zich om, en bij het zien 
van de vrouw zei hij: ‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat 
moment was de vrouw genezen. 
23Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de 
fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, 24zei hij: ‘Ga naar huis, het 
meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Men lachte smalend. 25Nadat 
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iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de 
hand, en ze stond op.  
 
Inkeer en verstilling 
 
Onze Vader Lied 369b 
Dankgebed en voorbede, telkens beantwoord met het zingen van 

 
Stil gebed 
Avondgebed ‘Met U wil ik opstaan’ 
 
Slotlied  Lied 362: 1, 2, 3 Hij die gesproken heeft 
 
Zegenbede (staand) 
v: De verheven en menslievende God 

zegene, behoede en verlichte ons 
en allen die ons zijn toevertrouwd 
om ons te doen opstaan ten leven 

g: AMEN 
 
Bij de uitgang staan de paarse bussen voor het ZWO-project ‘Nieuwe 
kansen voor straatmeisjes in Ghana’ 
 
 

25 maart 2020  -  met ZWO 
 
Het is stil in de kerk 
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken met Licht van de Paaskaars 
 
Openingsgebed 
v: God, kom ons te hulp.  
g: OP U VERTROUWEN WIJ. 
v: Kom in ons midden, 
 hoor ons bidden en zingen 

en open U voor ons. 
g: OPEN ONS VOOR U EN VOOR UW WOORDEN VAN LEVEN. 

DOE ONS OPSTAAN.  AMEN. 
 
Zingen  Lied 538: 1 en 4 Een mens te zijn op aarde 
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Psalmgebed bij de Hallel-psalmen Psalm 116 
Lezen Psalm 116: 1-14 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
 

1De HEER heb ik lief, hij hoort 
mijn stem, mijn smeken, 
2hij luistert naar mij, 
ik roep hem aan, mijn leven lang. 
3Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
4Toen riep ik de naam van de HEER: 
‘HEER, red toch mijn leven!’ 
5De HEER is genadig en rechtvaardig, 
onze God is een God van ontferming, 
6de HEER beschermt de eenvoudigen, 
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd. 
7Kom weer tot rust, mijn ziel, 
de HEER is je te hulp gekomen. 
8Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, 
mijn voeten voor struikelen behoed. 
9Ik mag wandelen in het land van de levenden 
onder het oog van de HEER. 
10Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: 
‘Ik ben diep ongelukkig.’ 
11Al te snel dacht ik: 
Geen mens die zijn woord houdt. 
12Hoe kan ik de HEER vergoeden 
wat hij voor mij heeft gedaan? 
13Ik zal de beker van bevrijding heffen, 
de naam aanroepen van de HEER 
14en mijn geloften aan de HEER inlossen 
in het bijzijn van heel zijn volk. 

 
 Zingen Psalm/Lied 116: 7 en 8 
 
Evangelielezing Matteüs 9:1-8 
1Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. 2Daar 
probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een 
draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde:  
‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’  
3Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke 
taal!  
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4Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige 
gedachten? 5Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden worden 
u vergeven” of: “Sta op en loop”? 6Ik zal u laten zien dat 
de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij 
tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 7En hij stond op en 
ging naar huis. 8Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en 
ze loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend. 
 
Inkeer en verstilling 
 
Onze Vader Lied 369b 
Dankgebed en voorbede, telkens beantwoord met het zingen van 

 
Stil gebed 
Avondgebed ‘Met U wil ik opstaan’ 
 
Slotlied  Lied 252: 1 t/m 4 De avondwind draagt deze dag 
 
Zegenbede (staand) 
v: De verheven en menslievende God 

zegene, behoede en verlichte ons 
en allen die ons zijn toevertrouwd 
om ons te doen opstaan ten leven. 

g: AMEN 
 
Bij de uitgang staan de paarse bussen voor het ZWO-project ‘Nieuwe 
kansen voor straatmeisjes in Ghana’ 
 

1 april 2020 - met de Gebedsgroep 
 
Het is stil in de kerk 
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken met Licht van de Paaskaars 
 
Openingsgebed 
v: God, kom ons te hulp.  
g: OP U VERTROUWEN WIJ. 
v: Kom in ons midden, hoor ons bidden en zingen en open U voor ons. 
g: OPEN ONS VOOR U  

EN VOOR UW WOORDEN VAN LEVEN. 
DOE ONS OPSTAAN. AMEN. 
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Zingen Lied 547: 1 t/m 3 Met de boom des levens 
 
Psalmgebed bij de Hallel-psalmen Psalm 117 en 118 

Lezen Psalm 117  (Nieuwe Bijbelvertaling) 
 

   1Loof de HEER, alle volken, 
prijs hem, alle naties: 
2zijn liefde voor ons is overstelpend, 
eeuwig duurt de trouw van de HEER. 
Halleluja! 

  
 Zingen Psalm 118: 1, 2 en 6 
 
Evangelielezing Matteüs 17:14-23 
14Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem 
toe die voor hem op zijn knieën viel 15en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn 
zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of 
in het water. 16Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet 
genezen.’ 17Jezusantwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars 
volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog 
verdragen? Breng hem bij me.’ 18Daarop sprak Jezus de demon op strenge 
toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij 
genezen. 19Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem 
alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ 20Hij 
antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie 
geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 
“Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal 
voor jullie onmogelijk zijn.’ 
22Terwijl ze door Galilea trokken, zei Jezus tegen hen: ‘De Mensenzoon zal 
uitgeleverd worden aan de mensen. 23Die zullen hem doden, maar op de 
derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.’ Dit maakte hen zeer 
bedroefd. 
 
Inkeer en verstilling 
 
Onze Vader Lied 369b 
Dankgebed en voorbede, telkens beantwoord met het zingen van 

 
Stil gebed 
Avondgebed ‘Met U wil ik opstaan’ 
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Slotlied  Lied 244: 1, 2 en 3 Nu is de dag ten einde 
 
Zegenbede (staand) 
v: De verheven en menslievende God 

zegene, behoede en verlichte ons 
en allen die ons zijn toevertrouwd 
om ons te doen opstaan ten leven. 

g: AMEN 
 
Bij de uitgang staan de paarse bussen voor het ZWO-project ‘Nieuwe 
kansen voor straatmeisjes in Ghana’ 
 

*** 
Toelichting bij de Hallel-psalmen 
Van oudsher worden de psalmen 113-118 als een serie opgevat. In de 
synagoge behoren ze tot de liturgie van het Paasfeest. Matteüs en Marcus 
vertellen dat Jezus en zijn leerlingen op de avond van het Pesach (als zij de 
Uittocht uit het slavenhuis Egypte gevierd hebben), na de maaltijd de 
lofpsalmen zingen en naar buiten gaan, naar de Olijfberg. De Hallel-psalmen 
en de verhalen van Exodus zijn dus nauw met elkaar verweven. In de 
psalmen wordt God geloofd om zijn grote daden. De verbindende thema’s 
tussen deze psalmen zijn: redding uit benauwdheid en leven temidden van 
doodsmachten.  
In de vespers van de Veertigdagentijd worden de Hallel-psalmen gelezen en 
gezongen (of bezongen). In de Stille Week zullen ze ook zeker weer op een of 
ander wijze tot klinken komen. 
 
Aan de vespers werken mee 
Gebedsgroep  op 4 maart en 1 april 
ZWO-werkgroep op 11, 18 en 25 maart 
Organist:  Kees Kuiper als organist en/of pianist (alle keren) 
Liturg:  Ds. Nelleke Eygenraam (alle keren) 
Ouderlingen: Bert Letwory (4/3 en 1/4), Jan van der Spek (11/3),  

Anne Feima (18/3), Bert Haaksma (25/3) 
Diakenen: Anna Oldenkamp (4/3), Joke Gosker (11/3), Monique Bruins 

Slot (18/3), Geert Endeman (25/3), Hetty Meiberg (1/4) 
Kosters:  Harm Tijms (4/3), Rob van Harten (11/3 en 1/4),  

Henk Tienstra (18/3), Marten Wignand (25/3) 
 

 
Dit boekje a.u.b. tot 1 april in de kerk achterlaten ! 


