
Vesper zondag 8 september  2019 
 

Thema: Inkeer 
 

Voorganger: ds. Johan Meijer   
 

Begeleiding: Jan Braakman (orgel) en Manfred Skoreng (cello) 
 

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:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 
gemeente:  EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
liturg:  God, keer U naar ons toe 
 
gemeente:  EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
 
liturg:  Laat ons Uw liefde zien 
 
gemeente:  EN ZET ONS IN UW LICHT 
 
liturg:  Hoor ons gebed 
 
gemeente:  EN LAAT ONS ROEPEN TOT U KOMEN 
 
 



Drempelgebed 
 
Dit is een steeds wisselend gebed, dat altijd eindigt met: 
‘Door Jezus Christus onze Heer’. 
gemeente: Amen 
 
Avondlied: lied 253    
 
 
Psalmengebed 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
 
Lezen: Psalm 8 
 
Eeuwige, 
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. 



Eeuwige,  
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
  
Zingen: lied 8c  voorzang, refrein allen 
 
 
SCHRIFTMEDITATIE 
 

Muziek: Siciliano van P. Locatelli 

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

Schriftlezing: Wijsheid van Jezus Sirach 17: 1-10 

Gemaakt naar zijn beeld 
 
De Eeuwige heeft de mens uit de aarde geschapen 
en heeft hem tot haar laten terugkeren. 
Hij schonk hun een aantal dagen en een bepaalde tijd 
en gaf hun de macht over de dingen op aarde. 
Hij heeft hen bekleed met een kracht als de zijne 
en hen naar zijn beeld gemaakt. 
In alles wat leeft, heeft Hij de vrees voor de mens gelegd 
en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. 
Hij heeft hun denkvermogen, hun tong, ogen en oren gemaakt, 
en hun een hart gegeven om te denken. 
Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen; 
Hij toonde hun het goede en het kwade. 
Hij heeft zijn oog in hun hart geplant 



om hun te laten zien hoe groot zijn werken zijn, 
zodat zij van de grootheid van zijn werken melding maken 
en zijn heilige naam prijzen. 
 
Zingen: lied 752: 1, 4, 7 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte 
 
Muziek:  Arioso uit cantate 156 van J.S. Bach 

 
 
GEBEDEN 
 
De gebeden worden besloten met de woorden: 
‘daarom bidden wij U allen samen’, 
Waarop de gemeente zingt: Keer U om naar ons toe 
(zie inlegvel) 
 
Stil gebed 
 
Avondgebed (zie inlegvel) 
 
Afsluiting 
 
Slotlied: lied 601: 1, 2 
 
Zegen (zittend) 

 

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 13 oktober 
2019. Aanvang 19.00 uur. U, jij bent van harte welkom! 


