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16 april 2022 – 19.30 uur 
  
Vesper Dorpskerk 
  

Thema:   Alles komt goed!!? 
Zang:   Ron de Leeuw van Weenen,  
   Sari Overgaauw en Anneke van der Wal 
Pianist:  Cor Hollestelle 
M.m.v.:   Enkele gemeenteleden 

 

 

 

Uitleg schikking 

Het daglicht lonkt, 
de nieuwe dag breekt aan, 
de toekomst opent zich. 
Er komt licht. 
We gaan de toekomst tegemoet. 



 
  

Stilte (geen klokgelui) 
  
Introductie 
  

Zingen Lied 590 1, 2, 4 
  

Nu valt de nacht. 
Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 

  

De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
  

't Is goed, o Heer, 
Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 
  

Psalm 62 als Drempelgebed  
  
Samen willen wij bidden. Bidden met open ogen, om met elkaar toenadering te 
zoeken tot God.  
(Afwisselend zingen en lezen we uit de Nieuwe Psalmberijming en de BGT) 
  

Zingen couplet 1  
  

Bij God alleen kom ik tot rust. 
Stil word ik mij ervan bewust 
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen. 
Hij is de rots van mijn bestaan, 
de burcht die ik mag binnengaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren. 
  

Lezen vers 6 en 7 
  
Alleen bij God zoek ik rust. 
Ik verwacht mijn hulp van hem. 
Alleen bij hem ben ik veilig. 
  
Hij redt mij altijd, 
Hij beschermt me. 
Er zal mij geen kwaad overkomen. 
Laten we op God vertrouwen.  
  



Zingen vers 4 
  

In al mijn nood is God dichtbij; 
mijn redding en mijn eer is Hij, 
de rots, de toevlucht in mijn leven. 
Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd! 
Je zorgen kun je bij Hem kwijt. 
Hij zal ons zijn bescherming geven. 

  

Lezen vers 10 en 11 
  
Mensen leven maar heel kort, 
het maakt niet uit hoe machtig ze zijn. 
Ze zijn niets waard, 
hun leven is zo voorbij. 
Vertrouw niet op geweld, 
Denk niet dat stelen voordeel brengt. 
En als je rijker en rijker wordt, 
Denk dan niet steeds aan je geld. 
  

Zingen vers 6 
  

God sprak tot mij dit ene woord, 
zelfs tweemaal heb ik het gehoord: 
‘Aan Mij is alle macht op aarde.’ 
Heer, U bent liefdevol en goed; 
U geeft elk mens naar wat hij doet, 
U kent van ieders werk de waarde. 

  

Lezen vers 6 en 7 
  
Alleen bij God zoek ik rust. 
Ik verwacht mijn hulp van hem. 
Alleen bij hem ben ik veilig. 
  
Hij redt mij altijd, 
Hij beschermt me. 
Er zal mij geen kwaad overkomen. 
Laten we op God vertrouwen.  
  

Zingen vers 4 
  

In al mijn nood is God dichtbij; 
mijn redding en mijn eer is Hij, 
de rots, de toevlucht in mijn leven. 
Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd! 
Je zorgen kun je bij Hem kwijt. 
Hij zal ons zijn bescherming geven. 

  

 
 
 



Lezen vers 10 en 11 
  
Mensen leven maar heel kort, 
het maakt niet uit hoe machtig ze zijn. 
Ze zijn niets waard, 
hun leven is zo voorbij. 
Vertrouw niet op geweld, 
Denk niet dat stelen voordeel brengt. 
En als je rijker en rijker wordt, 
Denk dan niet steeds aan je geld. 
  

Zingen vers 6 
  

God sprak tot mij dit ene woord, 
zelfs tweemaal heb ik het gehoord: 
‘Aan Mij is alle macht op aarde.’ 
Heer, U bent liefdevol en goed; 
U geeft elk mens naar wat hij doet, 
U kent van ieders werk de waarde. 

  

Lezing: Johannes 19: 38-42 (NBV) 
  
Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea- die uit vrees voor de Joden in het 
geheim een leerling van Jezus was- aan  
Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en 
Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe 
gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd 
litra.  
  
Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een 
Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, 
en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor 
de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.  

  

Inleiding / kort stiltemoment. 
  

Psalm 42 (uit: BGT) Ik verlang naar God 
  
God ik verlang naar u, zoals een hert verlangt naar helder water. Met heel mijn hart 
verlang ik naar u, u bent de God die leven geeft. Wanneer zal ik weer bij u zijn? Dag 
en nacht ben ik verdrietig, ik kan alleen nog maar huilen en steeds vragen mijn 
vijanden mij: ‘Waar is nu je God?’ 
  

Waarom ben ik zo bedroefd? 
  
Lang geleden liep ik mee met iedereen, op weg naar de tempel van God. We 
juichten en we zongen, we vierden allemaal feest. Daar denk ik aan terug, daar 
verlang ik naar. Waarom ben ik zo bedroefd, waarom zo onrustig van binnen? Ik 
moet op God vertrouwen. Eens zal ik hem weer danken. Hij zal mij redden, hij is mijn 
God. Ik ben diep bedroefd. En ik denk aan God, hier bij de bronnen van de Jordaan, 
hoog in de bergen in het noorden, ver van Jeruzalem. Overal om mij heen is water, 



overal hoor ik water stromen, met veel geweld komt het omlaag. Ik voel me door God 
verlaten.  
  

Waarom vergeet de Heer mij? 
  
Eens zal de Heer mij weer Zijn liefde geven! Dan zal ik dag en nacht voor hem 
zingen, ik zal bidden tot de God die mij leven geeft. Maar nu vraag ik aan God, de 
God die mij beschermt: Waarom vergeet U mij? Waarom onderdrukken mijn vijanden 
mij en loop ik rond in sombere kleren? Mijn vijanden lachen me uit, het doet pijn tot in 
mijn botten. En steeds weer zeggen ze: ‘Waar is nu je God?’ Waarom ben ik zo 
bedroefd? Waarom zo onrustig van binnen? Ik moet op God vertrouwen. Eens zal ik 
hem weer danken, Hij zal mij redden. Hij is mijn God. 
  

Opwekking 281 
  

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.  
  

Gedicht   
  

Stilte als vruchtbare bodem?  
De wereld draait nog steeds door,   
maar toch is alles anders.  

  

Eerst stonden we daar met palmtakken te juichen, 
nu staan we hier met lege handen, 
nu houdt de wereld haar adem in  
en trekt verdriet, sprakeloosheid en leegte 
een mantel om ons heen.  
  

Misschien is het af en toe wel nodig: 
om stil te staan, 
om toe te geven: 
dat ‘er geen woorden voor zijn’,  
dat ook wij ons ‘on-machtig’ voelen.  

  

En als we de stilte,  
in ons stille aanwezig en waakzaam zijn,  
écht stilte laten zijn, 
kan het misschien gebeuren  
dat die stilte als een vruchtbare bodem wordt 
waaruit nieuwe hoop, een nieuw begin kan bloeien.  

  

Dan loert de hoop al stilletjes om de hoek,  
ook al is ze nog niet volledig te (be)grijpen… 
  



(Elien Rogiers) 
  
Muzikaal intermezzo 
  
Zingen:  Eenzaamheid 
  

God, ’t is donker en U bent zo ver. 
’t Is alsof de zon nooit meer zal schijnen. 
Ziet U niet mijn eenzaamheid, 
angst en pijn en mijn verlorenheid? 
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen, 
als U mij niet begrijpt? 
Waar moet ik heen? 
  

Niets kan mij meer van U scheiden; 
machten, krachten, lijden of nood. 
Heden, toekomst, lengte, diepte, 
honger, armoe of de dood. 
  

God ’t is donker, nergens zie ik licht. 
‘k Ben alleen en zonder idealen. 
Als U dan mijn vader bent, 
waarom hebt u zich dan afgewend? 
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen, 
als U mij niet meer hoort? 
Waar moet ik heen? 
  

Niets kan mij meer van U scheiden; 
machten, krachten, lijden of nood. 
Heden, toekomst, lengte, diepte, 
honger, armoe of de dood. 
  

Gebed 
 

Doopgedachtenis  
  

Lied Doop (Sela)  
  

In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 

  



Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  

In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
  

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
  

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is,  
dat ons leven bij U veilig is. 
  
Aansteken van de kaarsen 
  
Ole Lars Erik van der Wal gedoopt op 20 juni 2021 
Teunis Adriaan Johannes van der Pols gedoopt op 26 september 2021 
Pieter Jacob Cornelis Nieuwenhuizen gedoopt op 27 februari 2022 
Ruth van Meggelen gedoopt op 27 maart 2022 
Elias de Bakker gedoopt op 3 april 2022 
  
Aansteken van 12 kaarsen en de Paaskaars 
  
Zingen: Lied 600 
  
Licht, ontloken aan het donker, 



Licht, gebroken uit de steen, 
Licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen!  
  

Licht, geschapen, uitgesproken, 
Licht, dat straalt van Gods gelaat,  
Licht uit Licht, uit God geboren,  
groet ons als de dageraad! 
  

Licht, aan liefde aangestoken,  
Licht, dat door het donker brandt, 
Licht, jij lieve lentebode  
zet de nacht in vuur en vlam!  
  

Licht, verschenen uit de hoge, 
Licht, gedompeld in de dood, 
Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
  

Licht, straal hier in onze ogen, 
Licht, breek uit in duizendvoud, 
Licht, kom ons met stralen tooien,  
ga ons voor van hand tot hand!   
  
Slotwoord 
  

Daarna halen de doopouders de kaars op en gaan in het middenpad staan.  
  

Zingen: Licht, licht, alles wordt licht 
  
Licht, licht, alles wordt licht, niets dan licht, overal licht, alles is licht geworden! 
  

Gemeenteleden verlaten de kerk en lopen tussen de doopouders en de kaarsen 
door. 
  

wordt van harte uitgenodigd voor de laatste dienst van de cyclus 
  
Paasmorgen   17 april  10.00 uur Welkomkerk 
Voorganger:    Ds. Auke Hamstra 
Organist:    Henk Monteny  
M.m.v.   Mattanja van Meggelen,      
    Mariëlle de Jong en Yvonne van Marion 
  

 

   


