
Vespers zondag 13 december 2020 
 

Thema: De dageraad breekt aan 
 

Voorganger: ds. Johan Meijer 
 

Begeleiding: Karin Slijkhuis, blokfluit en Jan Braakman, orgel 
 
De liederen worden gezongen door Antje Braaksma, Laurens van Urk 
en Johan Meijer 

 
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 261  
 
Psalmengebed: 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
en wees tot mijn redding gereed. 
 
Lied: Psalm 139: 1  
 
Lezen: Psalm 139: 1-10 
 
Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, 
u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
 
Geen woord ligt op mijn tong, 
of u, Heer, kent het ten volle. 
U omsluit mij, van achter en van voren, 
u legt uw hand op mij. 
Wonderlijk zoals u mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. 
 
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. 
 
Lied: Psalm 139: 5 
 
SCHRIFTMEDITATIE 
 
Muziek: J.S. Bach, Largo e dolce, BWV 1030/2 
 
Groet: 
 
voorganger: Vrede voor ons allen 
gemeente  : GODS VREDE IN ONS 
 
Schriftlezing: Romeinen: 13: 11-14 
 
U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap 
moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot 
geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we 
ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons 
omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eervol 
leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en 
slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 
Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen 
wil, die begeerten in u opwekt. 

Lied: 452 

Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte:  
 
Muziek: J.S. Bach, 'Öffne dich, mein ganzes Herze', BWV 61 
 



GEBEDEN 
 
De gebeden worden besloten met de woorden: 
‘daarom bidden wij U allen samen’, 
waarop wij zingen: Keer U om naar ons toe (zie inlegvel) 
 
Stil gebed 
 
Avondgebed (zie inlegvel) 
 
Afsluiting 
 
Slotlied: lied 266 
 
Zegen (zittend) 
 
Na de zegen horen wij muziek van D. Sanderman, variaties over 'Er is 
een roos ontloken'  
 
 


