
Vesper donderdag 14 april 2022 : Samen aan tafel  
Voorganger: Jasper Klapwijk 

Orgel: Sipke de Boer 

Geluid: Samuel Sewdien 

Beamer/Camera: … 

Koster: Gerwin Dijksterhuis   

AANVANG  
Stilte, De kaars wordt aangestoken 

Openingsgebed  
Voorganger:  Eeuwige God,  In een wereld vol onrust komen we bij u.  Schepper van hemel en aarde,  

geef dat we stil mogen worden en rust vinden bij u.   

Allen: Amen  

Afhankelijkheidsbelijdenis   

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

Avondlied: LB 902:1,2  

 



  

PSALMGEBED  

Psalm 23 [gelezen door voorganger NBV]  

De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
 
Hij laat mij rusten in groene weiden  
en voert mij naar vredig water,  
 
Hij geeft mij nieuwe kracht  
en leidt mij langs veilige paden  
tot eer van zijn naam.  
 
Al gaat mijn weg  
door een donker dal,  
ik vrees geen gevaar,  
want U bent bij mij,  
uw stok en uw staf,  
zij geven mij moed.  
 
U nodigt mij aan tafel  
voor het oog van de vijand,  
U zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.  
 
Geluk en genade volgen mij  
alle dagen van mijn leven,  



ik verblijf in het huis van de HEER  
tot in lengte van dagen.  
 

Korte stilte, [1-2 min]  

 Psalm 104 [gezongen] couplet 1, 2, 3, 7  Nieuwe psalmberijming  

1. Met diep ontzag prijs ik U, hoogste HEER. 
Uw grootheid, God, verbaast mij telkens weer. 
Door majesteit en glans bent U omgeven.  
Uw mantel is uit zuiver licht geweven. 
U spant de hemel uit zoals een tent; 
daar is uw troon, voorbij het firmament.  
U rijdt op wind, de wolken zijn uw wagen; 
bliksem en storm zijn dienaars die U dragen. 

2. Op pijlers zette U de aarde vast; 
ze wankelt nooit, geen schok die haar verrast. 
De oerzee wilde haar totaal bedekken,  
maar U beval het water weg te trekken.  
Het kolkte weg: de bergen rezen hoog 
de dalen daalden en het land viel droog. 
U trok een grens tot waar de vloed mag komen, 
zodat de aarde nooit zal overstromen. 

3. Een bron ontspringt, U leidt het water voort 
langs berg en veld, precies naar waar het hoort.  
Het drenkt de dieren, die verzadigd raken; 
de wilde ezels laten het zich smaken. 
Daarboven in de bomen klinkt een lied 
van vele vogels; dit is hun gebied.  
Op hoge bergen valt royaal de regen.  
U overspoelt de aarde met uw zegen 

7. Al wat leeft, wacht op uw vrijgevigheid,  

U deelt het eten op de juiste tijd. 

Mensen en dieren zoeken U doorlopend, 

worden gevoed wanneer uw hand zich opent.  

Verbergt U zich, dan is hun onrust groot;  

neemt U hun adem weg, dan gaan zij dood 

en worden aan de aarde teruggegeven. 

Maar als U ademt komt het nieuwe leven. 

Korte stilte [1-2 min] 

  

SCHRIFTLEZING  
Marcus 14 vers 12-21 



Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt 
geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen Hem: ‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen 
zodat U het pesachmaal kunt eten?’ Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen 
hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoetkomen; 
volg hem, en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: 
“De meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het pesachmaal 
kan eten?’” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles 
gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de 
stad, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.  
Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, 
zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met Mij eet, zal Mij uitleveren.’ Ze werden 
bedroefd en vroegen een voor een aan Hem: ‘Ik ben het toch niet?’ Maar Hij zei tegen hen: 
‘Het is een van jullie twaalf, die met Mij uit dezelfde schaal eet. Want de Mensenzoon zal 
heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon 
uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. 
 

Stilte (c. 5 minuten)  

GEBEDEN  
HEER, onze God, hoe talrijk zijn uw werken, alles hebt u met wijsheid gemaakt.  U geeft uw schepping 

voedsel, op de juiste tijd,  uw hand opent zich, en wij worden verzadigd.  Wij bidden u, dat wij ons 

aan u toevertrouwen,  dat wij het offer van Jezus Christus, uw Zoon  aanvaarden, in diepe 

dankbaarheid, dat wij Hem volgen in al ons denken en doen en ons leven daardoor laten bepalen.  

 Eventueel als de actualiteit er om vraagt, voorbeden. Elke voorbede wordt afgesloten met: 

Voorganger: Zo bidden wij samen Allen: Heer, ontferm U  

Hoor ons, wanneer wij in stilte bij u komen…   [volgt een korte stilte, c. 1 minuut. Als afsluiting van 

het gebed zet de voorganger vanuit deze stilte het Onze Vader in:]  

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. 
 



VIERING 

LB 653: 1,2,3 

  

  



 

Opstelling in een kring voor de avondmaalsviering (aanwijzingen door voorganger)  

Lezing: Marcus 14: 22-25 
22Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit 

en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit 

en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed 

van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de 

vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het 

koninkrijk van God.’ 

Viering (voorganger regie) 

 

Gebed 
Voorganger:  God van liefde, Gij hebt ons gevoed met uw gaven: het brood uit de hemel en de wijn 

van uw Koninkrijk Wij bidden U: blijf ons nabij, ook in de nacht die komt. Laat ons nooit alleen, zelfs 

niet in de dood Dat bidden wij U in de naam van Hem, die ons is voorgegaan naar U: 

Jezus de Levende 

Amen 

AFSLUITING  
LB 653: 4-7 



 

 

  

 



  

 

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 


