
Vespers zondag 10 december 2017 
 

Thema: Loven en Bidden 
 

Voorganger: ds. Jan Dijkema 
 

Begeleiding: Albert van Eldik (piano/orgel) 
 

Onder muziek willen wij 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 aan 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 243: 1,5,6,7. 
 
Psalmengebed: 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  



Zingen: Lied 25B couplet 1 + refrein 
 

Lezen: Psalm 2: 1-3 + 10-12 

Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? 
Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet, de 
wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: ‘Wij 
moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’ 

Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van 
de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend 
uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn 
woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in 
toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. 

Zingen: Lied 25B couplet 2 en 3 + refrein 

 

SCHRIFTMEDITATIE 

 
Muziek: Ludwig van Beethoven, Sonate nr. 19 Opus 49 nr. 1  
 

Groet: 

voorganger: Vrede voor ons allen 
gemeente  : GODS VREDE IN ONS 
 

Schriftlezing: Genesis 18: 16-33 

Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze hun blik op Sodom 
rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De 
HEER dacht: Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van 
plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk 



voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te 
worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en 
zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, 
door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik 
verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de HEER: 
‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun 
zonden zijn ongehoord groot. Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de 
klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting 
over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ Toen gingen de twee 
mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. 
Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de 
schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat 
er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven 
wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 
vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen, hen 
samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en 
onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet 
doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig 
handelen?’ De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig 
onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving 
schenken.’ Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest 
de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: stel dat er aan 
die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die 
vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet 
verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ Opnieuw sprak Abraham 
hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen 
omwille van die veertig.’ Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad 
wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar 
dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’ Hierop zei hij: 
‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar 
twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die 
twintig.’ Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, 
wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar 
tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’ 



Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij 
weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.  

Zingen: Lied 437 

Meditatie ter inleiding op de stilte 

Stilte 

Muziek: Johann Gottfried Walther, Nu komm, der Heiden Heiland, LV 
44 verse 1.  

GEBEDEN 

De gebeden worden besloten met de woorden: 
‘daarom bidden wij U allen samen’, 
Waarop de gemeente zingt Kyrië: 
(zie inlegvel) 
 
Stil gebed 
 
Avondgebed (zie inlegvel) 
 
Afsluiting 
 
Slotlied: Lied 439: 1 en 3 
 
Zegen (zittend) 
 
 
Na de zegen verlaten wij de kerk in stilte. Het inlegvel s.v.p. in de 
kerk achterlaten. 
 
Fijn dat u er was.  
De volgende vesper is op zondag 14 januari, aanvang 19.00 uur. U 
bent van harte welkom 


