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Voorbereiding 
 

Het gilde der beiermeesters luidt de klokken, 
binnen is er stil gebed. 

 

Onze gebeden stijgen omhoog als wierook voor uw aanschijn, 
Eeuwige, open ons voor U in deze stilte. 

 

Als u niet deelneemt aan het stil gebed, vragen we u de stilte te 

respecteren voor anderen. 
 

Muziek: Andante in g, J.S. Bach, BWV 1034  

 

-Kaarsen worden aangestoken- 

 

L: In de schaduw  
van uw vleugels 

waak ik 

met uw licht 

voor ogen, 

bid ik mij 
van zorgen vrij 

 

Openingsvers en lofprijzing 
Cantor I/Allen II 



 

 
 



Lied: Wij zoeken hier uw aangezicht     

 
      tekst Sytze de vries melodie Bertram Luard Selby –Whitsun 

 
 
 

2 Wanneer het donker ons verrast, 
   houd ons dan in uw goedheid vast: 
   Kyrie eleison! 
 
3 Verschijn ons als de dageraad, 
   Gij, zon die ons te wachten staat: 
   Kyrie eleison! 
 

Psalmen 
 

Psalmgebed: psalm 67 

Muziek: Rondeau en Sarabande uit Suite, BWV1067, J.S. Bach  
 

Lezing 
L: Johannes 14, 23‐ 29 

Muziek: Andante uit sonate nr. 2, M. Blavet (1700-1768) 
Verstilling/ poëzie 

 
 

Kleed 

 
Het leven valt in de plooi van uw naam. 



Optimisten steken trompetten 

en zwaaien met vlaggen. 
 
Hun hulpgeroep klinkt als een loflied. 
Ziekte wordt loutering bij genezing 

en verhoring grenst aan het inzicht 
dat u gaat zoals u gaat. 
 
Dit spel kan ik niet spelen. 
Mijn trompet klinkt vals 

en mijn vlag is gescheurd. 
 
Maar zodra iemand zingend rivieren 

laat dansen en beken doet springen 

valt uw naam in de plooi van mijn kleed.  
 

Anton Ent, bij psalm 66. 

 

 
 

 
 

 
 

Canticum 



 
2 Van nu aan, om wat Hij, 

   de sterke deed aan mij, 
   zullen mij zalig prijzen 

   alle geslachten saam, 
   want heilig is zijn naam, 

   Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 

 3Zijn arm verstoot met kracht 

   de groten van hun macht, 

   de vorsten van hun tronen, 
   maar Hij maakt kleinen groot 

   en zal met overvloed 

   de hongerigen lonen. 
T: Muus Jacobse bij Lucas  1, 46-55. M: Straatsburg 1539 

Gebeden 

 



L: Voorbeden, I cantor/II allen: 

 
 

Stil gebed, Onze Vader (de klok luidt) 

Mogelijkheid om kaarsjes aan te steken onder 

muziekgebed: Sonate in F, G.F. Handel,  
L: Avondgebed 

 

Lied, samenzang lied 263 

 

 
 

2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
   bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
   de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
   het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 
3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
   een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 



   De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
   wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
 

Zegenbede,  C = I/ allen = II

 
 
 
Muziek: Andante uit Sonate in g groot, C.Ph.E. Bach (1714-1788) 

 
- De kaarsen worden gedoofd - 

 
Wij gaan weer de stilte in, ook nu is er gelegenheid om een kaarsje 

aan te steken. 
 
 
 
 
Aan de uitgang kunt een bijdrage geven om de vespers mogelijk te 
maken. Alleen met uw steun kunnen we deze muziekvespers houden. 



Mocht u een bedrag willen overmaken voor dit doel, dan kunt u uw gift 
overmaken op banknummer IBAN: NL29RABO 0373711530  t.n.v. 
Protestantse Gemeente Lochem, o.v.v. vespers.  
Een derde manier is digitaal doneren via GIVT, u gebruikt hiervoor de 
onderstaande QR-code, dan komt het automatisch bij de vespers 
terecht. De app vindt u gewoon in de app- of playstore. Hartelijk dank. 
Meer weten over de GIVT app? Bel Harry Bos, tel 06-11200521 (na 
19.00 uur) 

 
  Elke laatste zondag van de maand vieren we in 
 de St. Gudulakerk om 19.00 vespers. De 
 eerstvolgende: 30 juni, Inge Schopman, viool.   
 PAK JAARFOLDER(s) MEE EN DEEL UIT. 
 
 

 
Vesperpastoraat 
Voor wie behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek met een pastor is 
er het vesperpastoraat. Iedereen is hier welkom. Na de vespers kunt u 
dit kenbaar maken aan een gastheer of -vrouw. Of rechtstreeks: 
cmveenhuizen@pglochem.nl;  
jvandop@pglochem.nl 
Contactgegevens vindt u ook op: www.kerklochem.nl/contact 
  
In deze vespers:  
Lector: Hanny Hillbrants 
Cantor: Kees Hagen 
Dwarsfluit: Caroline van der Molen Kuipers 
Samenstelling, orgel: Els Dijkerman 
 

Gilde der beiermeesters 
Het gilde der beiermeesters luidt elke maand voorafgaand aan de 
vespers de drie grote klokken in de toren. Bezoekers zijn vanaf 18.45 
uur welkom in de toren om dit luiden bij te wonen. Houdt u rekening 
met een flink aantal traptreden. De klok luidt tevens tijdens het bidden 
van het Onze Vader, naar oud gebruik. 
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