
Vespers zondag 10 september 2017 
 

Thema: Loven en Bidden 
 

Voorganger: ds. Egbert van Houwelingen 
 

Begeleiding: Jan Braakman (piano en 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 236: 1, 3, 5 
 
Psalmengebed  
 
Zingen: Psalm 150 
Lezen:  Psalm 8 

Een psalm van David. 

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die 
aan de hemel uw luister toont – met de stemmen van kinderen en 
zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak 
en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de 
maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling 
dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt 
hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem 



toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten 
gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de 
vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de 
wegen der zeeën. HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel 
de aarde. 

Acclamatie: (zie inlegvel) 

SCHRIFTMEDITATIE 

Muziek: Felix Mendelssohn (1809-1847), Lieder ohne Worte, Opus 
18, Andante espressivo. 

Groet 

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

Schriftlezing: Spreuken 8: 22-31 

De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn 
scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij. Ik ben in het begin  
gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. Toen 
er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de 
bronnen met hun waterstromen. Toen de bergen nog niet waren 
neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren. De 
aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel 
zand was nog gemaakt. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf 
en een cirkel om het water trok, de wolken aan de hemelkoepel 
plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, toen hij aan de zeeën 
grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de 
fundamenten van de aarde legde. Ik was zijn lieveling, een bron van 
vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn 
aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle 
mensen.  

Zingen: Lied 985 



Meditatie ter inleiding op de stilte 

Stilte 

Muziek: Felix Mendelssohn, Lieder ohne Worte, Opus 18, Andante 
con moto 

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 834: 1, 2, 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 vespers is op zondag 8 oktober, aanvang 19.00 uur. 
U bent van harte welkom 
 
 

 

 


