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Vesper dinsdag 12 april 2022: Iets goeds gedaan  
Voorganger: Hans Storm 

Orgel: Frits Zwart  

Koster Jorg de Jonge 

Geluid: Christian Brouwer 

Beamer/Camera:  

AANVANG  
De kaars wordt aangestoken 

Orgel: Ik wil mij gaan vertroosten, Gijs van Schoonhoven 

Stilte  

 

Openingsgebed  
voorganger: U, Vader, die het licht en ons mensen geschapen heeft, Ontferm U over ons. Geef dat 

we mogen inzien Wie U bent, en wat U voor ons doet. Open onze ogen door uw Heilige Geest. Om 

Jezus, onze Heiland, uw Zoon.  

Allen: Amen  

 Afhankelijkheidsbelijdenis   
allen: Van de HEER, onze God, verwachten wij al ons heil.  Hij heeft hemel en aarde gemaakt  

Avondlied: LB 919 ‘Gij die alle sterren houdt’  
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PSALMGEBED  

Lezen Psalm 132 NBV (voorganger)  
Blijf David gedenken, HEER,  
en alles wat hij heeft doorstaan,  
omdat hij de HEER had gezworen,  
de Machtige van Jakob had beloofd:  
 
‘Ik zal mijn tent niet binnengaan  
noch mij te ruste leggen op mijn bed,  
mijn ogen niet overgeven aan de slaap  
noch aan een lichte sluimering,  
voordat ik een plaats vind voor de HEER,  
een woning voor de Machtige van Jakob.’  
 
In Efrata hoorden wij van de ark,  
wij vonden hem in de velden van Jaär.  
Laten wij zijn woning binnengaan,  
ons neerbuigen aan zijn voeten.  
 
Trek op, HEER, naar uw rustplaats,  
U en uw machtige ark.  
Laten uw priesters zich kleden in gerechtigheid,  
uw getrouwen juichen van vreugde.  
 

Korte stilte [1-2 min]  

 Zingen Psalm 133 nieuwe psalmberijming  

1. Wat is het goed om eensgezind te leven, 

om liefde te ontvangen en te geven, 

als broers en zussen bij elkaar. 

Het is als olie op Aärons haar, 

die heerlijk ruikt en die in overdaad 

druipt op zijn baard en zijn gewaad. 

2. Het is als morgendauw, als zachte regen, 

die neerdaalt van de Hermon als een zegen 

voor Sions hoogverheven top. 

Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 

Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 

een toekomst die geen einde heeft. 

Korte stilte [1-2 min] 

SCHRIFTLEZING  
Marcus 14:1-10 (voorganger)  

De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters 
en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem door middel van een list gevangen te 
nemen en te doden. ‘Maar niet op het feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’  
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Toen Hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan een huidziekte had geleden – aanlag voor 
de maaltijd, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer 
kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje open en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige 
aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers 
voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen 
kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie 
haar lastig? Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen 
weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, 
heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik 
verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter 
herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’  
Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om Hem aan hen uit te leveren 
 

Stilte [c. 5 minuten]  

GEBEDEN  
Heer God, hemelse vader,  die in uw Zoon naar de wereld kwam om ons in uw grote liefde te reinigen 

van zonde,  wij danken U!   Wij vragen U: geef ons een heldere blik, dat we zien wat onder onze ogen 

gebeurt,  dat wij zien wat tot uw eer is,  dat wij beseffen wat uw Naam ontheiligt.   

Hoor ons, wanneer wij in stilte bij u komen…    

  

voorganger:   Onze Vader…  

allen die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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AFSLUITING  

Zingen Liedboek 556 ‘Alles wat over ons geschreven’ couplet 1 en 2  

   

 

 

zegenbede:   
voorganger: De HEER schenke ons zijn zegen.  

Allen: Hij beware ons voor onheil,  en geleide ons naar het eeuwige leven. 

 

De kaars wordt gedoofd 

 


