
Vesper zondag 13 oktober  2019 
 

Thema: Inkeer 
 

Voorganger: ds. Jan Dijkema  
 

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

Onder muziek van J.S. Bach, Sinfonia uit cantate 156, 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 263    
 
Psalmengebed 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
 
Zingen: Psalm 139: 1, 2 
 
Lezen: Psalm 139: 7-18 
 
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken 
ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer 
in het dodenrijk – u bent daar. 
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen 
voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw 
rechterhand mij vasthouden. 
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen 
veranderen in nacht,’ ook dan zou het duister voor u niet donker zijn 
– de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het 
licht. 
U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn 
moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst 
van mijn ziel. 
Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de 
schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen 
zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 



Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar 
veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. 
 
Zingen: Psalm 139: 14 
 
SCHRIFTMEDITATIE 

Muziek:  J.S. Bach, Aria uit cantate 119 

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

Schriftlezing: Matteüs: 4: 1-11 

Jezus in de woestijn 

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om 
door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig 
dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam 
de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, 
beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem 
ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood 
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 
Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem 
op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon 
van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: 
“Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, 
zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: 
‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 
De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij 
toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: 
‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop 
zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 
“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Daarna liet de duivel 



hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te 
zorgen. 

Zingen: lied 944 
 
Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte 
 
Muziek: G.F. Händel, 'Mi restano le Lagrime'  
 
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 416 
 
Zegen (zittend) 
 
Na de zegen horen wij muziek van G.F. Telemann, Largo uit het 
fluitconcert in D 
 
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 10 november 
2019. Aanvang 19.00 uur. U, jij bent van harte welkom! 


