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                       PS: vergeet u niet na de dienst uw telefoon weer aan te zetten? 

In deze vesper: 

Voorganger: Leo van Veen 

Diaken:  Rudy Bieleveld (L) 

Organist: Wim Voorrips 

Ontvangst: Greet Jongkind 

 

 

    Het is stil in de kerk, de Paaskaars brandt als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. 

 

Woord van welkom door de ouderling 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

Zingen:  Lied 935 (‘Je hoeft niet bang te zijn’) 

 

INLEIDING 

 

Gedicht  Lied 731: 2 en 3  (‘Vergeet niet hoe wij heten’) 

 

 Zij raken niet vergeten, die over zijn gegaan 

 tot u, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan. 

Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis, 

Gij zult ze blijven spreken 

tot die dag aan zal breken 

waarop het wachten is. 

 

Vergeet niet hoe wij heten  

Wij heten naar uw naam. 

Uit duizenden gebeden stelt zich uw eenvoud saam. 

Want zo zijt Gij gebroken, 

gelijk het ene licht, 

van naam tot naam gesproken, 

van dag tot dag ontloken, 

zo zien wij uw gezicht. 

 

v.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige, die was, die is, die komt! 

 

Zingen:  Lied 213: 2, 4 en 5  (‘Morgenglans der eeuwigheid’) 

 

Schriftlezing:  Openbaringen 21: 1 – 7 



Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en 

de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij 

God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik 

hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 

wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun 

ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst 

was is voorbij. ’Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, 

want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik 

ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met 

water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind 

zijn.  

l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied 598 (‘Als alles duister is’) 

 

Tijdens het orgelspel kunnen de aanwezigen een kaars aansteken in de kaarsenbak. 

 

Gebed: ‘God van levenden en van doden’: 

 

Hemelse Vader, Heer van al wat leeft, 

van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U 

God van levenden en van doden – 

denkend aan wie zijn heengegaan roepen wij u aan. 

 

Wij danken U 

voor wat U schonk in wie van ons ging – 

onze gedachten zijn vol herinnering aan dagen en jaren, 

aan goed en aan kwaad: 

hartverwarmende woorden, liefdevolle daden, 

maar ook tekorten en gebreken, 

wel en wee, voor- en tegenspoed. 

 

Wij bidden U: dat de dood 

ons het geloof in Uw toekomst niet zal ontnemen, 

dat onze hoop en liefde zullen ontvlammen 

als fakkels in een donkere nacht; 

dat niet de vrieskou van de dood 

maar de gloed van Pasen ons voor de geest zal staan. 

 

Hemelse Vader, God van al wat leeft, 

in Uw hoede schuilen wij – berg ons 

in de palmen van Uw hand 

ter wille van Uw Zoon die de opstanding en het leven is. 

   (Uit: Petrus – ‘U die voor mij uitgaat’, gebeden voor onderweg) 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Zingen:  Lied 730 (‘Heer, herinner u de namen’) 

 

Aan het eind van deze vesper bent u vrij om nog een poosje te blijven zitten en rustig uw 

gedachten te overwegen alvorens in stilte de kerk te verlaten op weg naar uw plek in de 

wereld. 


