
VESPER: DE NACHT IN MET BACH 

25 OKT 2020 – HOOGLANDSE KERK 

 
Orgel: ‘Andante - Adagio e dolce’ uit Triosonate in d, 
BWV 527 – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Begroeting en Inleiding 
 
Gebed 
V: God, kom mij te hulp 
G: Heer, haast u om mij te helpen 
V: Eer zij de vader en de Zoon, en de heilige Geest 
G: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de 
     eeuwen der eeuwen, Amen.  
 
 

Cello: ‘Prelude’ uit Suite in G, BWV 1007 – 
           J.S. Bach 
 
 
Psalmgebed 
 
V: Psalm 4 
G: LB 4, 3 (samen lezen wij): 
 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
 
 

Cello: Allemande 
 
 
Gedicht van Hans Andreus: ‘Een nacht’ 
 
 

Cello: Courante 
 
 
Gedicht van Wislawa Szymborska: ‘In de vroegte’ 

Cello: Sarabande 
 
 
Gedicht van Han Hoekstra: ‘Koorddanser’ 
 
 

Cello: Minuet I,II 
 
 
Gebeden, afgesloten met Luthers avondgebed 
(samen lezen wij): 
 
Heer, blijf bij ons, 
want het is avond 
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 
 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament 
 
Blijf bij ons, wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst 
de nacht van twijfel en aanvechting 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
 
Blijf bij ons in leven en in sterven 
in tijd en eeuwigheid. 
Amen 
 
 

Cello: Gigue 
 
 
Zegen 
V: Zegene en behoede u de barmhartige God, Vader, 
     Zoon en Heilige Geest 
G: Amen. 

Orgel: ‘Vivace’ uit Triosonate in d, BWV 527 – 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

 
Collecte 
Deze Vesper werd georganiseerd 
door Bijzonder Kerkenwerk 
Leiden, verbonden aan de Leidse 
Binnenstadsgemeente en is mede 
afhankelijk van giften. Door de 
coronamaatregelen kunnen er 
weinig mensen de kerkdienst 
bezoeken, waardoor de kosten 
voor deze vesper relatief hoog zijn. Wij hopen dat u ons 
een warm hart toedraagt en de QR-code hiernaast scant. U 
kunt het bedrag aanpassen naar elk gewenst bedrag. Ook 
als u deze dienst via YouTube meebeleeft, kunt u na de 
dienst de QR code scannen die in beeld komt. U kunt 
tevens een gift overmaken op: NL15 INGB 0000 7839 95 
t.n.v. Bijzonder Kerkenwerk Leiden, o.v.v. Vesper 25 okt. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 

 
 
 
Wanneer u naar aanleiding van de inhoud van de dienst 
een gesprek wilt met de voorganger, kunt u contact met 
haar opnemen: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 


