
                          Vespers zondag 12 maart 2017 

    Thema: Eén graankorrel 

Voorganger: Laurens van Urk 

Begeleiding: Hans van der Pluym (blokfluit) en Jan Braakman (orgel) 

Onder muziek willen we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. 
 

 

VOORBEREIDING 

Bemoediging 
liturg:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
gemeente:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
liturg:  Heer , open onze lippen 
gemeente:  DAN ZAL ONZE MOND UW LOF VERKONDIGEN 
liturg:  van de opgang der zon tot haar nedergang 
gemeente:  ZIJ DE NAAM DES HEREN GELOOFD. 

 

Drempelgebed 
Dit is een steeds wisselend gebed, dat altijd eindigt met: 
“door Jezus Christus onze Heer”. 
Gemeente: AMEN  

 

Avondlied: Lied 259 

 

Psalmengebed: Psalm 65 

Lezen: 1-9 
Zingen: 5-6 
 
Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied.  
U komt de lof toe, 
God die woont op de Sion, 
u zult ontvangen wat u is beloofd. 



U die ons bidden hoort – 
tot u komt de sterveling. 
Worden onze zonden mij te zwaar, 
u neemt weg wat wij misdeden. 
 
Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, 
hij mag wonen in uw voorhoven. 
Wij genieten het goede van uw huis, 
het heilige van uw tempel. 
 
Ontzagwekkend is uw antwoord, 
u doet recht en redt ons, God, 
op u hopen de einden der aarde, 
de verten van de zee. 
 
U hebt met kracht de bergen vastgezet, 
u bent omgord met macht, 
u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, 
het gebulder van de golven, 
het tumult van de volken. 
Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten, 
u brengt gejuich van het oosten tot het westen 
 

SCHRIFTMEDITATIE 

 

Muziek: G. Ph. Telemann (1681-1767),  Suite voor altblokfluiten: Andante, 
'Corinna en Clelia', TWV 42 

 

 

Groet 
Voorganger:  Vrede voor ons allen  
gemeente:  GODS VREDE IN ONS. 

 

 



Schriftlezing: Johannes 12: 20-26 

Jezus spreekt over zijn dood 
 
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te 
aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen 
hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas 
zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat 
de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: 
als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven 
liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt 
het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben 
zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd 
worden. 
 

Zingen: Lied 765 

 

Meditatie ter inleiding op de stilte 

 
Stilte 
 
Muziek: G. Frescobaldi (1583-1644), Canzona  'La Bernardina' 
 
GEBEDEN 
 
De gebeden worden besloten met de woorden: 
“daarom bidden wij U allen samen”,  
waarop de gemeente zingt kyrië:  
(zie achterkant los vel) 

Stil gebed 

Avondgebed (zie los vel) 

Afsluiting 



Slotlied: Het lied van de eerste der mensen                                         
(melodie Wilt heden nu treden) 

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis. 
En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 
die onze God en leidsman ten leven is 
 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan 
 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 
als graan in de aarde gestorven zijt. 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
Van harte maak tot wederdienst ons bereid. 
 

Zegen (zittend)  
 
Na de zegen verlaten wij de kerk in stilte. Het avondgebed s.v.p. in de kerk 
achter laten. 
 
Fijn dat u er was.  
 
De volgende vesper is op zondag 9 april; aanvang 19.00 uur. 
U  bent van harte welkom 


