
Vespers zondag 9 november 2020 
 

Thema: Gelukkig ben je.. 
 

Voorganger: ds. Egbert van Houwelingen  
 

Begeleiding: Jan Braakman, orgel 
 

Onder muziek van D. Buxtehude, Preludium in g, willen wij ons in 
stilte voorbereiden op deze dienst 
 
 
VOORBEREIDING  (Jolanda) 
 
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 (Jolanda) 
 
Dit is een steeds wisselend gebed, dat altijd eindigt met: 
‘Door Jezus Christus onze Heer’. 
gemeente: Amen 
 
Avondlied: lied 253 duo  
 
Psalmengebed: (Jolanda) 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
en wees tot mijn redding gereed. 
 
Lezen: Psalm 27: 7-14 (Jolanda) 

 

Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Mijn 
hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, Heer, wil ik 
zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw 
toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij 
niet, God, mijn behoud. Al verlaten mijn vader en moeder, de Heer 
neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen 
pad, bescherm mij tegen mijn vijanden, lever mij niet uit aan mijn 
belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. 
Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land 
van de levenden? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de Heer. 
 

Lied: 25b, duo 
 
SCHRIFTMEDITATIE 
 
Muziek: Anonymus (16e eeuw) 'Erhalt uns Herr, bei deinem Wort' 
 
Groet: 
voorganger: Vrede voor ons allen 
gemeente  : GODS VREDE IN ONS 



Schriftlezing: Matteus 5: 3-10 
 
Gelukkig wie nederig van hart zijn, want van hen is het koninkrijk van 
de hemel. 
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredesstichters, want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden. 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor 
hen is het koninkrijk van de hemel. 
 

Lied: De zaligsprekingen naar Cherubijnenzang van Bortniansky (cd) 

 

Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte: (afbeelding op het scherm waarbij de tekst wordt gelezen 
daarna de tekst tijdens de stilte op het scherm) 
 

Hoe aandachtig  moet ik je beschouwen  
om te zien dat er meer is  
dan angst –  open ogen  
het ongenaakbare, een oorspronkelijke sterkte 
in een ontredderd mens 
bewaard gebleven – overeind gebleven in de kuil 
tussen de leeuwen. 
 
Hoe diep 
Moet ik ooit 
Geraakt worden 



Door dit beeld van  
De mens in zijn ontluistering 
Wil ik mijzelf  
Erin herkennen 
 
Hoe ontdaan van schijnheiligheid 
Moet ik ooit worden 
Om deze verborgen plek in mijzelf te erkennen 
 

(Pol Dogge, Liederen voor een onbekende god) 

 
 
Muziek: J.S. Bach, Variaties over het Lutherse avondlied 'Christe, der 
du bist Tag und Licht' 
 

 
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 984  
 
Zegen (zittend) 
 
Na de zegen horen wij muziek van G.F. Händel, ‘If God be for us, who 
can be against us?’ 
 
 


