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Vespers in de Stille Week 
 

Nieuwe Kerk  – aanvang 19.30 
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Maandag 6 april 

Voorganger: Ds. Martin van Oordt 

Organist: Bas de Vroome 

 

Inleidend orgelspel  

Stil gebed  

Bemoediging:  

Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.  

Zingen: ’t Is middernacht en in de hof – OTH 97 

1 
  't Is middernacht en in de hof, 
  buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof 
  de Levensvorst; in Zijn gebeên 
  doorworstelt Hij Zijn strijd alleen. 
 
2 
  't Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, 
  Zijn jong'ren slapen bij die strijd; 
  en derven, afgemat in rouw, 
  de aanblik op des Meesters trouw. 
 
3 
  't Is middernacht, maar Jezus waakt, 
  en 't zielelijden, dat Hij smaakt, 
  bant uit Zijn hart de bede niet: 
  "Mijn Vader, dat Uw wil geschied". 
 
4 
  't Is middernacht, en 't Vaderhart 
  sterkt en verstaat de Man van smart, 
  Die 't enig lijden, dat Hij torst, 
  ten eind doorstrijdt als Levensvorst. 
 

Gebed  
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Lezen van lijdensevangelie: Mattheüs 26:31-46  

En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen 

hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven:  Ik zal de Herder 

slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat Ik opgewekt zal 

zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde Hem en zei:  Al zouden zij ook 

allen aanstoot aan U nemen, ik zal nooit aanstoot aan U nemen. Jezus zei tegen hem:  

Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult 

verloochenen. Petrus zei tegen Hem: Al moest ik ook met U sterven, ik zal U beslist niet 

verloochenen! Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. 

Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen: Ga 

hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met 

Zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer 

bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. En nadat Hij iets verder gegaan was, 

wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad:  Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze  

drinkbeker aan Mij voorbijgaan.  Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. En Hij kwam bij de 

discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij 

waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt;  de geest is wel gewillig, maar het vlees 

is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker 

aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden. En toen Hij 

bij hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En Hij 

liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen 

kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het uur is 

nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, 

laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij. 

Zingen: Psalm 116 vers 1, 2 en 7 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 

Ik lag gekneld in banden van den dood, 
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 
Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood: 
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Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 
Dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden? 
'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden, 
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 
 
Meditatie  

Moment van stilte en inkeer  

Meditatief orgelspel  

Zingen: Psalm 118 vers 1, 2 en 5 

1 
  Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
  zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
  Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
  Dit zij het lied der priesterkoren; 
  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
  Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
2 
  Ik werd benauwd van alle zijden 
  en riep den Heer ootmoedig aan. 
  De Heer verhoorde en bevrijdde, 
  Hij deed mij in de ruimte staan. 
  De Heer is met mij, 'k zal niet vrezen. 
  Geen sterveling verschrikt mij meer. 
  De Heer wil mij tot helper wezen; 
  ik zie op al mijn haters neer. 
 

5 
  De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
  Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
  Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
  Ik loof den Heer mijn leven lang. 
  Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
  nu Hij de zege heeft gebracht; 
  Gods rechterhand doet grote dingen, 
  Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 

Avondgebed  
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Slotzang: Hij kwam bij ons heel gewoon – OTH 94 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 

Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 

Zegenbede  

Uitleidend orgelspel  
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Dinsdag 7 april 

Voorganger: Ds. Christiaan Olie 

Organist : Peter Rodenburg 

 

Inleidend orgelspel  

Bemoediging:  

Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemeente heeft. Amen.  

Zingen: Gezang 189 – Mijn verlosser hangt aan ’t kruis 

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis  
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
  
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 
  
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
en ik zou in droeve dagen 
troost'loos klagen? 
Klagen, neen! Bij dit gezicht 
valt de zwaarste last mij licht. 
 

Gebed  
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Lezen van het lijdensevangelie: Johannes 18 1-11  

Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek 

Kedron, waar een hof was, die Hij met Zijn discipelen inging. En Judas, die Hem verraadde, 

kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met Zijn discipelen samengekomen was. Judas 

dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en Farizeeën 

meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, Die alles wist wat 

er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u? Zij antwoordden Hem: 

Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verraadde, stond ook bij 

hen. Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg 

hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u 

gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan. Dit zei Hij opdat het woord 

vervuld zou worden dat Hij gesproken had: Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand 

verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de dienaar van de 

hogepriester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de dienaar was Malchus. Jezus dan zei 

tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal 

Ik die niet drinken? 

Overweging: op Borgtocht vrij! 

Moment van stilte en inkeer  

Meditatief orgelspel  

Avondgebed  

Slotzang: Jezus leven van mijn leven 

Jezus leven van mijn leven 
Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielennood, 
opdat ik niet hoop'loos sterven, 
maar uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
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Gij, o Jezus, hebt gedragen 
lasteringen, spot en hoon, 
zijt gebonden en geslagen, 
Gij, des Vaders eigen Zoon, 
om van schuld en eeuwig lijden 
mij, verloor'ne, te bevrijden, 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij u daarvoor dank en eer! 
  
Heer, verzoener van mijn zonden, 
Heiland, die mij hebt gezocht, 
die mijn boeien hebt ontbonden, 
en voor God mij vrijgekocht, 
ik, onrein in schuld verloren, 
ben opnieuw in U geboren: 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Zegenbede.  

Uitleidend orgelspel  
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Woensdag 8 april 

 

Voorganger:  Prop. Rene Strengholt 

Organist: Bas de Vroome 

Inleidend orgelspel  

Bemoediging:  

Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.  

Zingen: Noem de overtreding mij , die Gij begaan hebt - Gezang 181 vers 1, 4, 6 LvK 

  Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, 
  het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt, 
  waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden, 
  noem mij uw zonden. 
 
  Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide 
  de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, 
  de heer zich voor de schulden zijner knechten 
  aan 't kruis liet hechten. 
 
  O liefde, voor dit offer van uw leven, 
  wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven, 
  opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve, 
  uw liefde derve! 
 
Gebed  

Lezing van het lijdensevangelie: Mattheüs 26:69 – 27:10  

Petrus zat buiten op de binnenplaats; een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei: Ook u was 

bij Jezus, de Galileeër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei: Ik weet niet wat u 

zegt. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem, en die zei 

tegen hen die daar waren: Hij was ook bij Jezus de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw, 

met een eed, en zei: Ik ken de Mens niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij 

kwamen, tegen Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begon 

hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de Mens niet. En meteen kraaide de haan; en Petrus 
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herinnerde zich het woord van Jezus, Die tegen hem gezegd had:  Voordat de haan gekraaid zal 

hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. 

Toen  het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met 

betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem te doden. En zij boeiden Hem, leidden 

Hem weg en leverden Hem over aan  Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die Hem 

verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilveren 

penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb 

onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat 

hij de zilveren penningen de tempel in gegooid had, vertrok hij.  Hij ging heen en hing zich op. 

De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden: Het is niet geoorloofd die in de 

offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij 

daarvan de  akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom 

wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat 

gesproken is  door de profeet Jeremia: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de 

waarde van de Geschatte, Die zij geschat hadden uit de Israëlieten, en zij hebben die gegeven 

voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. 

Meditatie  

Avondgebed  

Zingen: Gezang 182 vers 1, 2 en 4 LvK 

  Jezus, leven van ons leven, 
  Jezus, dood van onze dood, 
  Gij hebt U voor ons gegeven, 
  Gij neemt op U angst en nood, 
  Gij moet sterven aan uw lijden 
  om ons leven te bevrijden. 
  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 
 
  Gij die alles hebt gedragen 
  al de haat en al de hoon, 
  die beschimpt wordt en geslagen, 
  Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
  als de minste mens gebonden, 
  aangeklaagd om onze zonde. 
  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 
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  Alle leed hebt Gij geleden, 
  Gij gedragen met geduld. 
  Als een worm zijt Gij vertreden 
  zonder schuld, om onze schuld, 
  opdat wij door U verheven 
  als verlosten zouden leven. 
  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 
 
Zegenbede  

Uitleidend spel 
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Donderdag 9 april 

 

Voorganger: Ds. Arnold Vroomans 

Organist: Peter Verhoeks 

 

Inleidend orgelspel  

Bemoediging:  

Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.  

Zingen: Psalm 22 vers 1, 2 en 3 

1 
Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 
2 
Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
en troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël dat gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen, 
dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 
 Gij hebt, als zij riepen om ontferming, 
hen niet beschaamd. 
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3 
Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer. 
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer. 
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer, 
al die mij smaden. 
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden: 
"Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen, 
Hij zal u redden naar zijn welbehagen", 
zo klinkt hun spot. 
 
Gebed  

Lezing van het lijdensevangelie: Mattheüs 27:11-32  

Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? 

Jezus zei tegen hem: U zegt het. En toen Hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd 

werd, antwoordde Hij niets. Toen zei Pilatus tegen Hem: Hoort U niet hoeveel zij tegen U 

getuigen? Maar Hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer 

verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte, op het feest voor de menigte een 

gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die 

Barabbas heette. Toen zij dan bijeenwaren, zei Pilatus tegen hen: Wie wilt u dat ik voor u zal 

loslaten, Barabbas of Jezus, Die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij Hem uit afgunst 

overgeleverd hadden.Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: 

Laat je toch niet in met deze Rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem 

geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas 

zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: Wie van 

deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: Wat zal 

ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen tegen hem: Laat Hem 

gekruisigd worden! Maar de stadhouder zei: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar zij 

riepen des te meer: Laat Hem gekruisigd worden!  

Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij 

water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed 

van deze Rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei:  Laat Zijn bloed 

maar komen over ons en over onze kinderen! Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat 

hij Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. 

Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en 

verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij 

Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd 
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en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en 

bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! Ook bespuwden zij Hem, 

pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij 

Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen. 

Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die 

dwongen zij om Zijn kruis te dragen. 

Meditatie  

Moment van stilte en inkeer  

Zingen: Gezang 184 vers 1, 2, 5 en 6 

1 
Met de boom des levens 
wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 
2 Laten wij dan bidden 
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede 
ons bewaren zal, 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan,  

5 want de aarde jaagt ons 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moe. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
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6 Met de boom des levens 
doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

Avondgebed  

Zegenbede  

Uitleidend orgelspel  
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Geachte heer/mevrouw, 
 
Wanneer wij spreken over God dan is ons spreken altijd beperkt. Onze taal schiet tekort. 
Zuivere woorden van God kunnen wij als mensen niet voortbrengen.  De enige die zuiver kon 
spreken over God is zijn eigen Zoon: Jezus Christus. Wanneer Jezus sprak was het God die 
sprak: sprekend was Hij Zijn Vader. De woorden die Hij sprak hadden dan ook een enorme 
impact op de mensen van zijn tijd. Ze konden er niet mee omgaan. Dat kunnen we eigenlijk nog 
steeds niet. 
 
Jezus roept op tot een grote ommekeer. De hele wereld moet anders en die verandering begint 
bij God die ons daartoe oproept. Tegelijk is dat een oproep aan jou, aan Zijn leerling, om ons 
leven te veranderen. De zaken waartoe Jezus oproept zijn zaken die we allemaal belangrijk 
vinden: barmhartigheid, vrede, vergevingsgezindheid, zorgen voor de mensen om je heen. 
Kortom: de liefde tot je naaste en tot God moet centraal komen te staan.  
 
Het is onvoorstelbaar dat een oproep tot liefde er juist toe leidde dat men niets moest hebben 
van deze Jezus uit Nazareth. Men vond hem een onruststoker, een gevaar voor de wereld zoals 
die is. Dit leidde tot de veroordeling en kruisiging van de Zoon van God. Onvoorstelbaar? Is dat 
niet hoe het elke dag in de wereld er aan toe gaat? Dat wij vrede roepen maar oorlog maken? 
Is het nog steeds niet gevaarlijk om op te roepen tot werkelijke vrede? In te staan voor hen die 
geen andere helper hebben? 
 
Godzijdank is het sterven van Jezus niet het laatste woord. Wij komen bij elkaar als mensen die 
bij Hem horen en geloven in Zijn opwekking door God. Niet de dood heeft het laatste woord 
maar God. De Heer leeft. En dan blijkt dat Jezus niet alleen sprekend Zijn Vader is maar 
daadwerkelijk God Zijn Zoon op aarde. 
 
Tijdens de vespers vinden wij het nog te vroeg om te gaan juichen over de opstanding. In de 
stille week gaan wij stapvoets mee met Christus die elke avond dichter bij zijn levenslot komt. 
Deze weg gaan wij met het diepe besef dat hij die weg met ons en voor ons gaat. 
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In die weg zien wij dat Jezus trouw is aan zowel zijn boodschap als aan ons en zijn hemelse 
Vader. Maar we zien ook een heel ander spoor. Namelijk dat wij niet trouw aan Hem en Zijn 
boodschap zijn. Dat roept op tot bezinning over ons leven. 
 
De vespers zijn verstilde avonden waarbij we u de kennismaking gunnen met deze man uit 
Nazareth. Hij gaat deze weg niet voor zichzelf maar voor de mensen op aarde die God aan hem 
heeft toevertrouwd en hij laat ons nooit in de steek. 
 
Ons gebed is dat u door een flard van een lied, het Woord of de stilte van het gebed mag 
groeien in uw vertrouwen op Christus die is gestorven en opgestaan tot ons eeuwig heil.  
 
Gods zegen toegewenst. 
Ds. Arnold Vroomans 
 

 

 

-------- 

 


