
Vesper zondag 8 december  2019 
 

Thema: Inkeer 
 

Voorganger: ds. Gerco Veening  
 

Begeleiding: Jan Braakman, piano en orgel, 
en Andrieke Horsting, dwarsfluit  

 
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 239: 1, 2, 3, 6, 7   
 
Psalmengebed 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
  
Lezen: Psalm 30: 1-6 
 
Hoog wil ik u prijzen, HEER, want u hebt mij gered 
en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. 
HEER, mijn God, ik riep tot u 
om hulp en u hebt mij genezen. 
HEER, u trok mij uit het dodenrijk omhoog, 
ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. 
Zing voor de HEER, allen die hem trouw zijn, 
loof zijn heilige naam. 
Zijn woede duurt een oogwenk, 
zijn liefde een leven lang, 
met tranen slapen we ’s avonds in, 
’s morgens staan we juichend op. 
 
Zingen: Psalm 30: 4, 5 
 
SCHRIFTMEDITATIE 

Muziek: W.A. Mozart, 'Tempo di menuetto' KV 304 
 

 



Groet: 

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

Schriftlezing: Jona 2: 1-10 

De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie 
nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van 
de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 

‘In mijn nood roep ik de HEER aan 
en hij antwoordt mij. 
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp – 
u hoort mijn stem! 
U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. 
Door kolkend water ben ik omgeven, 
zwaar slaan uw golven over mij heen. 
Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. 
Maar eens zal ik opnieuw 
uw heilige tempel aanschouwen. 
Het water stijgt tot aan mijn lippen, 
muren van water storten op mij neer, 
zeewier om mijn hoofd verstikt mij. 
Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, 
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. 
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, 
o HEER, mijn God! 
Nu mijn levensadem mij verlaat 
roep ik u aan, HEER, 
en mijn gebed komt tot u 
in uw heilige tempel. 
Zij die armzalige afgoden vereren, 
verlaten u, trouwe God. 
Maar ik zal mijn stem in dank verheffen 



en u offers brengen; 
mijn geloften los ik in. 
Het is de HEER die redt!’ 
 
Zingen: lied 155 
 
Meditatie ter inleiding op de stilte 
Stilte 
 
Muziek: J.S. Bach, 'Jesu bleibet meine Freude' 
 
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 442 
 
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 12 januari 
2020. Aanvang 19.00 uur. U, jij bent van harte welkom! 


