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Vespers in de veertigdagentijd 
 

‘Op weg naar Pasen’ 
inspiratie voor de 40-dagentijd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rien Poortvliet, ‘Hij was één van ons’, omslag tekening 

 

 

Voorganger: ds. Margreet Klokke 

Organist: Willeke Smits 

 



Orgelspel 

 

Openingsvers 

V: God, kom mij te hulp 

 G: Heer, haast u mij te helpen 

 V: Eer aan 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. 

 

Psalmgebed   

Week 1: Ps. 91, Week 2: Ps 25, Week 3: Ps. 122, Week 4: Ps 43, 

Week 5: Ps. 24, Week 6: Ps. 139 

 

 G: eerste couplet berijmde versie 

 V: vervolg 

 G: laatste couplet berijmde versie 

 V: Eer aan 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. 

 

Orgel: De melodie van de psalm 

 

Schriftlezingen, afgesloten met: 

 

 V: Lof zij u Christus 

 G: In eeuwigheid, Amen 

 

Meditatie, in stilte 

 

Orgelspel 

 



Gebeden, na elke intentie: 

 

 G: Wanneer ik roep tot u,  

      hoor naar mijn bidden Heer.  

 

Afgesloten met het Aramese Onze Vader: 
Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.  

 

Lied, gespeeld door het orgel 

Week 1, LB 538, Week 2 LB 562, Week 3 LB 836, Week 4 OLB 

177, Week 5 LB 547, Week 6 LB 575 

 

Zegenbede 

 V: Nu hier de avond valt 

 G: Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede 

 V: Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon. 

     Zegen ons en wie ons na staan met het licht van 

     uw ogen! 

 G: Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede. Amen 

 

Orgelspel 



Teksten: 

Week 1: Matteüs 4: 1-11 en Matteüs 17: 1-9 

Week 2: Lucas 11: 14-28 

Week 3: Johannes 6: 1-15 

Week 4: Johannes 8: 46-59 

Week 5: Matteüs 21: 1-9 

Week 6: Johannes 20: 11-18 

    

 

 

Wanneer u naar aanleiding van de inhoud van de dienst een 

gesprek wilt met de voorganger, dan kunt u contact met haar 

opnemen via klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 

 

 

Volg ook het filmproject ‘Op weg naar Pasen’ via YouTube en de 

website. Om de week op vrijdagavond wordt een nieuw filmpje 

gepubliceerd voor moed en houvast in deze tijd. Elk filmpje heeft 

een eigen thema: Licht, Hoop, Liefde, Leven 

Publicatiedata: 19 feb, 5 mrt, 19 mrt, 4 apr (Paasmorgen) 
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