
Gezongen vesper zondag 12 februari 2017 
 

Thema: Verliezen en Vinden 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Met medewerking van: 
 

De Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen 
 

Begeleiding: Jan Braakman (orgel) 
 

Muziek: Karin Slijkhuis (blokfluit) en Jan Braakman (orgel) 



Onder muziek willen we ons in stilte voorbereiden op deze dienst 
 
 
Muziek: Grave (Sonate F dur) - U.W. van Wassenaer 
 
 
Opening: Lied 190 a  1 solo 2 allen 

 
 
allen: 

 
 



Avondlied: Met U mijn God leg ik mij neer (1 cantorij, 2 en 3 allen) 
 

Met U, mijn God, leg ik mij neer                                                                 
en sluit gerust mijn ogen weer,                                                               
want van de troon der tronen                                                                   
houdt Gij de wacht                                                                                        
bij dag en nacht,                                                                                       
opdat ik veilig wone. 
 

Heer Jezus Christus, ‘k roep U aan,                                                            
die mij altijd hebt bijgestaan.                                                                   
Laat mij geen leed weervaren;                                                                   
dat door uw kracht                                                                                 
voor ’s duivels macht                                                                                   
uw eng’len ons bewaren 
 

Sta met uw eng’len ons terzij,                                                                    
hun hulp blijv’ ons nu ook nabij,                                                             
weer van ons kwaad en zonde.                                                               
God, Heil’ge Geest,                                                                                      
maak m’ onbevreesd                                                                                  
ook in mijn laatste stonde. 
 
Psalmengebed: Psalm 13 a, cantorij 

 



Hoe lang, o God, houdt U zich stil                                                        
terwijl ik op U wacht.                                                                                   
En redt U mij uit deze nood?                                                                    
Mijn hart voelt zo verdord en dood                                                         
het kwaad heerst dag en nacht. 
 
Zolang, o God, houd ik nog hoop.                                                               
Ik ben U toevertrouwd.                                                                             
Verlos mij van mijn zware last.                                                                   
Tot zolang houd ik hieraan vast                                                                  
dat U nog van mij houdt. 
 
 
Lezen: Psalm 27: 1-6 
 
Van David. 
 

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 
Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, 
mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. 
Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. 
Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn 
tempel. 
Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij 
verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. 
Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, 
ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, 
ik wil zingen en spelen voor de HEER. 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 63 b voorzang cantorij, refrein allen 
 

 
 
Lezing: Lucas 2: 25-35 
 
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een  
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël 
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het 
was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven 
voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven 



door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun 
kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet 
gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de 
woorden: ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u 
hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u 
bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat 
geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, 
uw volk.’ Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem 
werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 
‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist 
zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u 
als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van 
velen aan het licht komen.’ 
 
 
Acclamatie 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Muziek: Adagio en Giga presto (Sonate F dur) - U.W. van Wassenaer  
 
 
Stilte 
 

 



Magnificat: Lied 739 

 

 
allen: Wat van toen zij uit Nazaret                                                               
zich naar Judea spoedde?                                                                        
solo: ‘Hoe juichte toen Elisabet:                                                             
Gezegend zijt gij, vrouwe, met                                                                  
uw vrucht! O waaraan dank ik het,                                                          
dat komt mijns Heren moeder’ 
 
allen: Wat heeft Maria ons verteld                                                          
van toen Hij was geboren?                                                                      
solo: ‘De herders lieten in het veld                                                          
hun wacht, zij kwamen toegesneld                                                            
en hebben ’t hemels lied gemeld                                                             
dat voortzong in hun oren.’ 



allen: Wat van toen Simeon Hem dicht                                                 
heeft aan zijn hart gehouden?                                                                
solo: ‘Gij laat, Heer, naar uw woord uw knecht                                         
in vrede gaan, nu hij uw licht                                                                   
voor aller volken aangezicht,                                                                     
uw heerlijkheid aanschouwde!’  
 
allen: En wat verhaalde zij ons nog                                                           
van toen Hij kind was later?                                                                     
solo: ‘Toen wij Hem misten op de tocht,                                              
vroeg Hij: Wat hebt gij Mij gezocht?                                                               
Want ik moest doen, gij wist dat toch,                                                      
de dingen van mijn Vader.’ 
 
allen: Wie heeft van zo nabij gehoord,                                                          
wat God sprak tot de aarde?                                                                
Maria, moeder van het woord,                                                           
spreekt ook in onze oren door                                                                  
wat zij van God ontving in ’t oor                                                                
en in haar hart bewaarde. 
 
Gebeden: 
De gebeden worden besloten met de woorden: 
“daarom bidden wij U allen samen”,  
waarop de gemeente zingt kyrië: 
 

 
 



Stil gebed: 
 
Luthers avondgebed: Lied 202  Cantorij 

 

 

 

 



Slotlied: 246 b  

Cantorij 

 

Allen: 

De wereld die verstilde                                                                                 
en zich in schemer hulde,                                                                       
wordt inniger vertrouwd                                                                              
en houdt u zo geborgen,                                                                             
dat gij verdriet en zorgen                                                                           
van heel de dag vergeten zoudt. 

 

 



Cantorij: 

Ziet gij de maan? De schone                                                                        
wil zich maar half vertonen,                                                                     
toch is hij er geheel.                                                                                     
Zo zijn er grote zaken                                                                                        
waar wij geen ernst mee maken:                                                             
ons oog ziet enkel maar een deel.                                                        

Allen: 

Wij mensen, arm en zondig,                                                         
onmachtig en onmondig,                                                                          
wat denken wij dan wel?                                                                              
Of wij ons al vermeten                                                                                   
te menen iets te weten,                                                                                
’t is maar een droom, een schaduwspel. 

Cantorij: 

Doe ons uw heil aanschouwen,                                                               
niet op ons oog vertrouwen,                                                                        
niet blij zijn met de schijn.                                                                         
Doe ons de eenvoud vinden,                                                                      
en, God, voor U als kinderen                                                                      
op aarde vroom en vrolijk zijn.  

Allen:  

Geef dat wij zonder lijden                                                                            
uit deze wereld scheiden,                                                                        
geef ons een zachte dood.                                                                         
Heb Gij ons weggenomen,                                                                        
doe ons dan tot U komen,                                                                              
o onze Heer en onze God! 

 



Allen: 

Laten wij amen zeggen                                                                                 
en ons te slapen leggen.                                                                              
Kil wordt de avondwind.                                                                           
God, weer van ons het kwade                                                                    
en wees in uw genade                                                                                
met ieder eenzaam mensenkind. 

 

Zegenbede: Lied 190 a solo 

 
 
 
Na de zegenbede verlaten wij de kerk in stilte. 
 
Fijn dat u er was.  
 
De volgende vesper is op zondag 12 maart; aanvang 19.00 uur. 
U  bent van harte welkom 

 


