
Vespers zondag 19 mei 2019 
 

Thema: Ik ben voor zingen 
 

Voorganger: ds. Johan Meijer   
 

Begeleiding: Jan Braakman (piano) Johan Braaksma (klarinet) 
 

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 690   
 
 
 



Psalmengebed 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
 
Lezen: Psalm 98 
 
Zingt voor de Heer een nieuw lied, 
Want wonderen heeft hij gedaan; 
triomf heeft zijn hand hem gebracht, 
overwinning zijn heilige arm. 
De Heer openbaarde zijn heil; 
hij heeft voor de ogen der volken 
onthuld zijn gerechtigheid; 
zijn goedheid bleef hij, zijn trouw 
jegens het huis van Israël indachtig: 
alle einden der aarde aanschouwen 
het heil van hem, onze God. 
 
Juich, aarde alom, voor de Heer, 
zet de zang in, speelt op de snaren, 
psalmzingt de Heer bij de cither, 
bij de cither, bij tokkelmuziek; 
met trompetten, met helle bazuin 
schalt triomf voor de koning, de Heer. 
De zee en de rijkdom verheffen de stem, 
de wereld en wie daarop wonen; 
laat de stromen klappen in de handen; 
alle bergen ruisen tezamen: 
voor het aangezicht van de Heer, 
want hij komt om het aardrijk te richten. 
In gerechtigheid richt hij de wereld, 
de volken naar ongekromd recht. 
 
Ida Gerhard en Marie van der Zyde 

 



Zingen: lied 150 b 
 
SCHRIFTMEDITATIE 
 

Muziek: C. Saint-Saens, Le Cygne (De Zwaan) 

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

Schriftlezing: Openbaring 19:1-9 

Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote 
menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van 
onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft 
immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf 
heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar 
gewroken.’ Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in 
eeuwigheid.’ De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen 
zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met de 
woorden: ‘Amen! Halleluja!’ Vanaf de troon klonk een stem, die zei: 
‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, 
jong en oud, hem loven!’ Toen hoorde ik iets als een stem van een 
grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige 
donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, 
heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, 
laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen 
en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ 
Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de 
heiligen. Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor 
het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: 
‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’  



Zingen: lied 150 a 
 
Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte 
 
Muziek: Felix Mendelssohn, Andante   
 
 
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 655 
 
Zegen (zittend) 
 

Na de zegen horen wij muziek: “You raise me up” 

Wij verlaten de kerk in stilte. Het inlegvel s.v.p. in de kerk 
achterlaten. 
 
Fijn dat u, jij er was. De volgende vespers is op zondag 8 september 
2019 aanvang 19.00 uur. U, jij bent van harte welkom! 


