
Vespers zondag 12 november 2017 
 

Thema: Loven en Bidden 
 

Voorganger: ds. Johan Meijer 
 

Begeleiding: Manfred Skoreng (cello) en Jan Braakman (piano) 
 

Onder muziek willen wij ons in stilte voorbereiden op deze dienst 
 

VOORBEREIDING 
 

 
 
 

 



Drempelgebed 
 

Dit is een steeds wisselend gebed, dat altijd eindigt met: 
‘Door Jezus Christus onze Heer’. 
gemeente: Amen 
 

Avondlied: Lied 248 
 

Psalmengebed: 
 

liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
 

Zingen: Lied 98 d, refrein 1 
 

Lezen: Psalm 98: 5-9 (Willibrordvertaling voor 1995) 
 
Psalmzingt de Heer, bij de cither, 
bij de cither, bij tokkelmuziek; 
met trompetten, met helle bazuin 
schalt triomf voor de koning, de Heer. 
De zee en haar rijkdom verheffe de stem, 
de wereld en wie daarop wonen; 
laat de stromen klappen in de handen; 
alle bergen ruisen tesamen: 
voor het aangezicht van de Heer, 
want Hij komt om het aardrijk te richten. 
In gerechtigheid richt Hij de wereld, 
de volken naar ongekromd recht. 

Acclamatie: (zie inlegvel) 

SCHRIFTMEDITATIE 

 
Muziek: F. Schubert (1797-1828) Adagio uit  Sonate voor 
Arpeggione* en piano D 821 
* een in onbruik geraakt strijkinstrument 

 



Groet: 

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

Schriftlezing: Jesaja 48: 17-21 

Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de HEER, 
jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de 
weg die je gaat. Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw 
vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee. 
Je nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als 
zandkorrels. Je naam zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij 
mij voortleven. Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën! 
Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de 
einden der aarde: ‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ Hij voert 
zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden; hij laat water 
voor hen stromen uit de rots, hij klieft een rots en het water gutst 
eruit. 

Zingen: Lied 655  

Meditatie ter inleiding op de stilte 

Stilte 

Muziek: L. Enaudi (1955),  Indaco (it. voor Indigo, intens blauwe 
kleur) 
 

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 659 
 
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 10 december, aanvang 19.00 uur. U 
bent van harte welkom 
 
 

 


