
Vespers zondag 11 oktober 2020 
 

Thema: Hoop 
 

Voorganger: ds. Gerco Veening  
 

Begeleiding: Albert van Eldik, orgel 
 

Onder muziek willen wij ons in stilte voorbereiden op deze dienst 
 
(De liederen worden gezongen door het duo, de gemeente zingt niet 
mee) 
 
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, duo   
 
Psalmengebed: 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
  
Lezen: Psalm 85 
 
U bent uw land genadig geweest, Heer, u keerde het lot van Jakob 
ten goede, nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. 
U bedwong uw woede en wendde u af van uw brandende toorn. 
God, onze helper, keer tot ons terug, onderdruk uw afschuw van ons. 
Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren, verbolgen zijn van geslacht 
op geslacht? Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in u 
verheugen. Toon ons uw trouw, Heer, en geef ons uw hulp. Ik wil 
horen wat God ons zegt. De Heer spreekt woorden van vrede tegen 
zijn volk, zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! 
Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons 
land, trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten 
elkaar met een kus, uit de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet 
uit de hemel toe. De Heer geeft al het goede: ons land zal vruchten 
geven. Het recht gaat voor God uit en baant voor hem de weg. 
 
Acclamatie: duo (zie inlegvel) 
 
. 
 
 



SCHRIFTMEDITATIE 
 
Muziek: Drie delen uit: Aria met variaties (the harmonious 
blacksmith) van G.F. Händel 
 
Groet: 
voorganger: Vrede voor ons allen 
gemeente  : GODS VREDE IN ONS 
 

Schriftlezing: Ezechiël 37:1-10 

Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest 
voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik 
moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid 
over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren 
uitgedroogd. De Heer vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze 
beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘Heer, mijn God, 
dat weet u alleen.’ Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze 
beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer! 
Dit zegt God, de Heer: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie 
tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien 
en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot 
leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben.”’ Ik 
profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik 
een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe 
bewogen en zich aaneen voegden. Ik zag pezen zich aanhechten en 
vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar 
ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen 
de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, 
de Heer: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, 
zodat ze weer gaan leven.”’ Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, 
en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en 
gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte. 

 



Lied 610, duo 

 

Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte 
 
Muziek: Jesu, meine Freude J.G. Walther 

 
GEBEDEN 
 
De gebeden worden besloten met de woorden: 
‘daarom bidden wij U allen samen’, 
waarop het duo zingt: Keer U om naar ons toe (zie inlegvel) 
 
Stil gebed 
 
Avondgebed (zie inlegvel) 
 
Afsluiting 
 
Slotlied: lied 608, duo 
 
Zegen (zittend) 
 
Wij verlaten de kerk in stilte.  
 
Fijn dat u, jij er was. De volgende vespers is op zondag 8 november 
2020 in de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur. U, jij bent van harte 
welkom! 
 
 
 
 
 


