
Vespers zondag 14 april 2019 
 

Thema: Ik sta voor…..  
 

Voorganger: Gretha Sierink   
 

Begeleiding: Richard de Vries 
 

Onder muziek van J.G Walther (1681-1748) Erbarm dich mein, o 
Herre Gott  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 266   
 



Psalmengebed 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
 
Lezen: Psalm 3 
 
De Heer beschermt mij altijd 
 

Heer, mijn vijanden vallen mij aan, 
het zijn er ontelbaar veel. 
 

Ze zeggen tegen mij: 
‘God zal je niet redden!’ 
 

Maar u beschermt mij, Heer. 
U geeft mij kracht, 
u laat me overwinnen. 
 

Heer, als ik naar u roep, 
dan antwoordt u mij vanaf uw heilige berg. 
 

Elke avond ga ik rustig slapen, 
en elke ochtend word ik weer wakker, 
want u beschermt mij, Heer. 
 

Ik ben niet bang voor mijn vijanden, 
ook al zijn het er ontelbaar veel, 
ook al vallen ze mij aan. 
 

Kom, Heer. 
Help me, mijn God! 
Sla mijn vijanden neer, 
vernietig ze helemaal. 
 

Heer, alleen u bent mijn redder. 
U geeft geluk en vrede 
aan mensen die u trouw zijn. 
  



Acclamatie: (zie inlegvel) 
 
 
SCHRIFTMEDITATIE 
 
Muziek: J.S. Bach (1685-1750) O Lamm Gottes unschuldig (lied 409)  
 
Groet: 
 
voorganger: Vrede voor ons allen 
gemeente  : GODS VREDE IN ONS 
 

Schriftlezing: 1 Samuel 17: 40-47  

Toen pakte David zijn stok. Daarna zocht hij in een kleine rivier vijf 
gladde stenen voor zijn slingerwapen. Die stopte hij in zijn tas. En 
terwijl hij naar Goliat liep, hield hij zijn wapen in zijn hand. Ook Goliat 
kwam steeds dichterbij. Voor hem liep een knecht met zijn schild. 
Toen zag Goliat dat David een knappe jongen was met rood haar. En 
omdat David nog heel jong was, begon Goliat hem belachelijk te 
maken. Hij zei: ‘Ben ik soms een hond? Kom je daarom naar mij toe 
met een stok? Mijn goden zullen ervoor zorgen dat het slecht met je 
afloopt. Kom maar hier, als je durft. Dan voer ik je aan de vogels en 
de wilde dieren.’ Maar David zei: ‘Jij vertrouwt op je wapens. Maar ik 
vertrouw op de machtige Heer, de God die het leger van Israël helpt. 
Jij denkt dat die God niets waard is. Maar vandaag zal de Heer ervoor 
zorgen dat ik jou versla. Ik zal je hoofd afhakken, en ik zal de andere 
Filistijnen voeren aan de vogels en de wilde dieren. Dan zal de hele 
wereld weten dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen weten dat 
de Heer iemand zonder wapens kan laten winnen. Want de Heer 
beslist wie de strijd zal winnen, en hij zal mij helpen.’ 

 

Zingen: lied 377 



Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte 
 
Muziek: J.G. Walther, O Haupt voll Blut und Wunden (lied 576 b)   
 
 
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 605 
 
Zegen (zittend) 
 
Na de zegen horen wij muziek van J. Pachelbel (1653-1706) Mein 
schönste Zier und Kleinod bist (lied 241). Wij verlaten de kerk in 
stilte. Het inlegvel s.v.p. in de kerk achterlaten. 
 
Fijn dat u, jij er was.  
De volgende vesper is op zondag 19 mei 2019 aanvang 19.00 uur. U, 
jij bent van harte welkom! 


