
Vespers zondag 9 april 2017 

       Thema: Verliezen en Vinden 

        Voorganger: Gretha Sierink 

Begeleiding: Albert van Eldik (piano) en Aivin Gast (dwarsfluit) 

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 801: 1, 3, 5, 7 

 

Psalmengebed: Lezen Psalm 118, Huub Oosterhuis, zingen refrein Psalm 
118 A 

 

 



Dank aan hem, Hij is goed. 
Hij is vriend voor het leven. 
 

Ik was wanhopig, ik riep 
Jij daar, en Hij gaf antwoord. 
Ik ademde op, als nooit eerder 
Ik was niet bang meer, voor niemand. 
 

Beter te schuilen bij Hem 
dan te vertrouwen op mensen. 
Beter te hopen op hem 
dan te vertrouwen op macht. 
 

Allen: refrein 
 

Een horde stond om mij heen, 
tegen mij op, sloot me in. 
Zwerm horzels, zinderend vuur 
Ik riep zijn naam, ze verwaaiden, 
Ik riep- en het waaide uit. 
 

En in mij zong een oud lied: 
 

‘Uw rechterhand, Andonai, 
hoog opgeheven, bevrijdt ons, 
drijft ons de diepte der zee in: 
als een muur stond het water. 
Riep Vijand ‘ik achtervolg ze’ 
Gij stuurde uw storm van adem: 
als lood gezonken zijn ze 
in de aanstormende vloed’ 
 

Allen: refrein 
 

Open uw deuren voor mij 
ik die hard ben geslagen 
wil dank zeggen dat ik nog leef 
ik wil niet dood, ik zal leven. 
 

 



De steen die geen metselaar 
kon gebruiken, werd hoeksteen. 
Zo is het geschied van Gods wege 
begrijpen zal ik het nooit. 
 

Dit is de dag die moest komen 
hoog tij, zonovergoten 
dag van bevrijding en opstaan 
dag van zingen en dank. 
 

Dank aan Hem, Hij is goed. 
Hij is vriend voor het leven. 
 

Allen: refrein 
 

SCHRIFTMEDITATIE 
 

Muziek: Sonata in G van G. Finger 

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

Schriftlezing: Exodus 16:1-8 

De Israëlieten klagen 

Vanuit Elim reisden de Israëlieten weer verder. Op de vijftiende dag van 
de tweede maand na hun vertrek uit Egypte kwamen ze in de Sin-
woestijn. Dat is tussen Elim en de berg Sinai. 

Daar in de woestijn begonnen de Israëlieten weer te protesteren. Ze 
riepen tegen Mozes en Aäron: ‘Had de Heer ons maar laten sterven in 
Egypte! Daar hadden we meer dan genoeg vlees en brood te eten. 
Waarom hebben jullie ons naar deze woestijn gebracht? Hier zullen we 
allemaal sterven van de honger!’ 

De Heer belooft brood 

Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jullie weer brood 
krijgen. Het zal als regen uit de hemel komen. Elke dag moeten de 



mensen dan genoeg brood verzamelen voor één dag. Alleen op de zesde 
dag moeten ze twee keer zo veel verzamelen en klaarmaken. Zo kan ik 
zien of ze zich houden aan mijn regels en of ze mij vertrouwen.’ 

Mozes en Aäron zeiden tegen de Israëlieten: ‘Vanavond zullen jullie 
begrijpen dat het de Heer is die jullie uit Egypte weggehaald heeft. En 
morgenochtend zullen jullie zien hoe machtig hij is. De Heer heeft jullie 
gehoord. Jullie klaagden tegen ons, maar wij zijn onbelangrijk. Eigenlijk 
hebben jullie tegen de Heer geklaagd. Vanavond zal de Heer ervoor 
zorgen dat er vlees te eten is. En morgen zal er meer dan genoeg brood 
zijn. Want de Heer heeft jullie gehoord. 

Zingen: Lied 816 

Meditatie ter inleiding op de stilte 

Stilte 
 

Muziek: Etude nr. 2 van A. Bonsel 
 

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: Lied 263 

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 21 mei; aanvang 19.00 uur. 
U  bent van harte welkom 


