
Vespers zondag 10 maart 2019 
 

Thema: Ver weg en dichtbij: Ik ben…..voor jou  
 

Voorganger: ds. Egbert van Houwelingen   
 

Begeleiding: Jan Braakman (orgel) en Rob Roordink (blokfluit) 
 

Onder muziek van J.Chr. Bach, Scherzo en G. Frescobaldi, Canzona 
detta La Bernadina  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 221   
 
 
Psalmengebed 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
 
Zingen: Psalm 103: 1, 4, 5 
 
Lezen: Psalm 126 
 
Toen de HEER het lot van Sion keerde, 
was het of wij droomden, 
een lach vulde onze mond, 
onze tong brak uit in gejuich. 
Toen zeiden alle volken: 
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ 
Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, 
we waren vol vreugde. 
Keer ook nu ons lot, HEER, 
zoals u water doet weerkeren in de woestijn. 
Zij die in tranen zaaien, 
zullen oogsten met gejuich. 
Wie in tranen op weg gaat,  
dragend de buidel met zaad, 
zal thuiskomen met gejuich, 
dragend de volle schoven. 
 

Acclamatie: (zie inlegvel) 

 
 
 
 



SCHRIFTMEDITATIE 
 
Muziek: J.S. Bach, Aria 'Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche'  
 
Groet: 
 
voorganger: Vrede voor ons allen 
gemeente  : GODS VREDE IN ONS 
 

Schriftlezing: Deuteronomium 30: 11-14 

De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u 
en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft 
niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te 
halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen 
handelen?” Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft 
niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen 
en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 
Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u 
eigen maken; u kunt ze volbrengen. 

 
Zingen: lied 316 
 
 
Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte 
 
Muziek:  J.S. Bach, Aria ' Öffne dich, mein ganzes Herze' 
 
 
 
 
 



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 657: 1, 4 
 
Zegen (zittend) 
 
Na de zegen horen wij muziek van G.F. Haendel, Aria 'Mi lusinga il 
dolce affetto'. Wij verlaten de kerk in stilte. Het inlegvel s.v.p. in de 
kerk achterlaten. 
 
Fijn dat u, jij er was.  
De volgende gezongen vesper is op zondag 14 april 2019 aanvang 
19.00 uur. U, jij bent van harte welkom! 


