
 

 

                                Vespers zondag  13 november 

  Thema: Verliezen en Vinden 

  Voorganger: ds. Egbert van Houwelingen 

Begeleiding: Dirk Hortensius (dwarsfluit) en Jan Braakman (orgel) 

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 263 

 

Psalmengebed: 

Liturg:               Haast U, o Heer, tot mijn hulp 

Gemeente:      EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  

 



Lezen: Psalm 116: 1-9 
 
De Eeuwige heb ik lief, hij hoort 
mijn stem, mijn smeken, 
hij luistert naar mij, 
ik roep hem aan, mijn leven lang. 
Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
Toen riep ik de naam van de Eeuwige: 
‘Eeuwige, red toch mijn leven!’ 
De Eeuwige is genadig en rechtvaardig, 
onze God is een God van ontferming, 
de Eeuwige beschermt de eenvoudigen, 
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd. 
Kom weer tot rust, mijn ziel, 
de Eeuwige is je te hulp gekomen. 
Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, 
mijn voeten voor struikelen behoed. 
Ik mag wandelen in het land van de levenden, 
onder het oog van de Eeuwige. 

 

Zingen: Psalm 63: 1,3 

 

SCHRIFTMEDITATIE 

 

Muziek: J.S. Bach, Andante uit de fluitsonate BWV 1032 

 

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

 



 

Schriftlezing: Lucas 9:23-25 

Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want 
ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven 
verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als 
hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt?’ 

 

Zingen: Lied 835 

 

Meditatie ter inleiding op de stilte 

 

Stilte 
 
 
Muziek: Gabriel Fauré, Sicilienne, Opus 78 
 
 
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: 419 

 

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 11 december; aanvang 19.00 uur. 
U  bent van harte welkom 


