
Vesper zondag 10 november  2019 
 

Thema: Inkeer 
 

Voorganger: Laurens van Urk  
 

Begeleiding: Albert van Eldik en het Blokfluitensemble Hengelo 
 

Onder muziek, Irish Blessing.  Arr. James E.Moore, 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 236: 3,4,5    
 
Psalmengebed 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
 
Zingen: lied 25 a 
 
Lezen: Psalm 25: 1-14 
 
Naar u, Heer gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, 
maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die 
op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u 
achteloos verraden. 
 
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te 
gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u 
bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. 
 
Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen 
heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde 
aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. 
 
Goed en rechtvaardig is de Heer: hij wijst zondaars de weg, wie 
nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te 
gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer voor wie de wetten 
van zijn verbond onderhouden. 



Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam. Aan wie 
in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun 
leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. 
De Heer is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd 
met zijn verbond. 
 
Acclamatie (zie inlegvel)  
 
SCHRIFTMEDITATIE 

Muziek: Almighty and everlasting God, Orlando Gibbons (1583-1625) 
Volta, Johann Dowland.  
 

Groet: 

 

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

Schriftlezing: Matteus 21: 28-32 

Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zij tegen 
de een: ‘Jongen ga vandaag in de wijngaard aan het werk.’ De zoon 
antwoordde: ‘Ik wil niet,’ maar later bedacht hij zich en ging alsnog. 
Tegen de ander zij de man precies hetzelfde. Die antwoordde: ‘Ja, 
vader,’ maar ging niet. ‘Wie van de twee heeft nu de wil van zijn 
vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zij Jezus: ‘Ik verzeker u: 
de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het 
koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid 
toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de 
hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en 
hem alsnog willen geloven.’  

 

 



Zingen: lied 992 
 
Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte 
 
Muziek: Two in one upon a Ground, Henry Purcell. 
 
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 422 
 
Zegen (zittend) 
 
Na de zegen horen wij muziek: Air, uit de Water Music, G.F. Handel 
(1685-1759). 
 
Wij verlaten de kerkzaal in stilte. Het inlegvel s.v.p. in de kerkzaal 
achterlaten. 
 
Fijn dat u, jij er was. De volgende vesper is op zondag 8 december 
2019. Aanvang 19.00 uur. U, jij bent van harte welkom! 


