
Vespers zondag 8 oktober 2017 
 

Thema: Loven en Bidden 
 

Voorganger: ds. Gerco Veeninig 
 

Begeleiding: Blokfluit Kwintet, Anita Awater, Anneke Bijen,  
Yvonne Hogt, Gerda van der Laan en Rob Roordink.  

 
Jan Braakman (orgel) 

 
Onder muziek van Stella Splendens (Spaans 14e eeuw), 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 258 
 
Psalmengebed: 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
 
Zingen: Psalm 67 A 
Lezen: Psalm 67 
 
God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat 
over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
in heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God, 
dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde, want u 
bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde.  
Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft 
een rijke oogst gegeven,  God, onze God, zegent ons. Moge God ons 
blijven zegenen,  zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden 
der aarde. 
 

Acclamatie: (zie inlegvel) 

SCHRIFTMEDITATIE 

Muziek: Canzone van Girolamo Frescobaldi 

Groet 

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

 

Schriftlezing: Genesis 48: 8-20 

Toen viel Israëls oog op Jozefs zonen, en hij vroeg: ‘Wie zijn dat?’ 
Jozef antwoordde zijn vader: ‘Dat zijn mijn zonen, die God mij hier 



gegeven heeft.’ ‘Laat ze toch dichterbij komen,’ zei Israël, ‘dan zal ik 
hen zegenen.’ Doordat Israël al oud was, waren zijn ogen dof 
geworden, hij kon niet goed meer zien. Toen Jozef zijn zonen dichter 
naar hem toe had gebracht, kuste en omhelsde Israël hen. ‘Ik had 
niet gedacht dat ik jou ooit nog zou terugzien,’ zei hij tegen Jozef, 
‘maar God heeft mij zelfs je nakomelingen laten zien.’ Jozef liet zijn 
zonen, die tegen Israëls knieën stonden, wat opzij gaan en boog zich 
diep voor hem neer. Daarna bracht hij hen beiden weer dicht bij zijn 
vader. Aan zijn rechterhand had hij Efraïm, die hij links van Israël 
plaatste, en aan zijn linkerhand had hij Manasse, die hij rechts van 
hem plaatste. Maar Israël kruiste zijn handen: zijn rechterhand legde 
hij op het hoofd van Efraïm, hoewel die de jongste was, en zijn 
linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, hoewel die de oudste 
was. Hij zegende Jozef met deze woorden: ‘De God naar wiens wil 
mijn voorouders Abraham en Isaak zich richtten, de God die mijn 
leven lang mijn herder is geweest, de engel die mij heeft bevrijd van 
alle onheil, hij geve deze jongens zijn zegen. Moge mijn naam door 
hen voortleven, en ook die van mijn voorouders Abraham en Isaak, 
en mogen zij zich over de hele aarde uitbreiden.’ Toen Jozef zag dat 
zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm had gelegd, leek 
hem dat verkeerd, en daarom pakte hij zijn vaders hand, om die te 
verplaatsen van Efraïms hoofd naar dat van Manasse. ‘Niet zo, 
vader!’ zei Jozef. ‘Dit is de oudste, u moet uw rechterhand op zijn 
hoofd leggen.’ Maar zijn vader wilde dat niet. ‘Ik weet het, mijn 
zoon,’ zei hij, ‘ik weet het. Ook uit hem zal een volk voortkomen, ook 
hij zal machtig worden. Maar zijn jongere broer zal machtiger worden 
dan hij, en uit hem zullen tal van volken voortkomen.’ Zo zegende hij 
hen die dag met de woorden: ‘Jullie naam zal worden genoemd in de 
zegenwensen van de Israëlieten. Ze zullen zeggen: “Moge God u 
maken als Efraïm en Manasse.”’ Zo plaatste hij Efraïm vóór Manasse. 

 

Zingen: Lied 991: 1,2,5,8 

Meditatie ter inleiding op de stilte 



Stilte 

Muziek: O Virgo splendens (Spaans 14e eeuw) 

 

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 305 
 
Zegen (zittend) 
 
Na de zegen verlaten wij onder muziek, If my complaints van John 
Dowland, de kerk in stilte. Het inlegvel s.v.p. in de kerk achterlaten. 
 
Fijn dat u er was. 
De volgende vespers is op zondag 12 november, aanvang 19.00 uur. 
U bent van harte welkom 
 
 

 

 


