
 

 

Avondgebed/Vesper op zondag 25 april 19.00 uur Dorpskerk Eelde 
 

Orgelspel Vincent van Laar: J.S. Bach - Pastorale (deel 1) 

 

Inleiding op het Thema: Als je iemand een kaart wilt sturen met een schaap, dan 

moet je lang zoeken. Een schaap is niet populair. In vergelijkingen is een schaap 

meestal negatief, schaapachtig, als een mak schaap. Er is wel de idylle van de 
herder die op de grote stille heide eenzaam ronddwaalt. Dat is dus op afstand, 

buiten de ‘bebouwde kom’, uit het zicht, om over te mijmeren, te idealiseren. 

Godsdienstig, gelovig is er dat heel gevoelige beeld  van schaap en meer nog 

herder, de goede herder. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Mij 

ontbreekt niets, zeggen soms mensen die het op het eerste gezicht aan van alles 

ontbreekt, maar die toch een psalm, psalm 23 als lievelingspsalm kennen en 

koesteren, als een uiterste bescherming tegen alle kwaad en onheil. In deze 
vesper die Anneke Schootstra en ik Jaap Koopmans, samen hebben voorbereid, 

proberen we naast de gebruikelijke teksten, -omlijst door orgelspel van Vincent 

van Laar-, ook op alternatieve manier het beeld van herder en schapen te laten 

spreken; vanzelfsprekend ?! 

 

de Paaskaars wordt aangestoken,  
 

Openingswoorden.    

         Het is goed de Eeuwige te loven en Gods naam te prijzen 

In de morgen wordt Gods goedheid gemeld 

en Gods trouw in de nachten. 

 

Lezen uit het OT Psalm 65 in de hertaling van Huub Oosterhuis 
 

Vincent  van Laar speelt: J.S. Bach - Pastorale (deel 2) 

 

Lezen  Joh 10 11- 16  ‘ik ben de goede herder’ 

 

Vincent van Laar speelt: J.P. Sweelinck - Psalm 23 (Variatie 1)  
 

“De kudde graast de herder vooruit”  

 

Aansteken van de kaarsjes in de vorm van een hart, tekst door (jaap) aansteken 

door (anneke) Intentietekst ongeveer: Voor de overledenen, voor alle mensen 

die verder gaan, voor de aarde en alle leven, voor de hele schepping. Enz.  
 

Vincent van Laar speelt: J.P. Sweelinck - Psalm 23 (Variatie 2) 

 

“Moeite met slapen ? Tel geen schapen, praat eens met:………de Herder. 

 

Gebeden (anneke) eindigend met “Onze Vader” 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in 

eeuwigheid. 

Amen. 



 

 

“Jij bent”, “voor  het”, “eeuwige”, “leven”,  “geschapen !    
 

een Zegen  

     

Moge de EEUWIGE u zegenen en u behoeden  

moge de EEUWIGE het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig 

zijn, 
moge de EEUWIGE u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 

AMEN  

 

Orgelspel Vincent van Laar: Lied 243 - O Heer mijn God, ook deze nacht 


