
Vespers zondag 10 januari 2021 
 

Thema: Waak over je hart 
 

Voorganger: ds. Gerco Veening 
 

Begeleiding: Jan Braakman, orgel 
 
De liederen worden gezongen door Klaske Kuiper, Dinie Veening en 
Laurens van Urk 

 
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: 314  
 
Psalmengebed: 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
en wees tot mijn redding gereed. 
 
Lied: 19 a 
 
Lezen: Psalm 119: 1-8 
 
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan 
en leven naar de wet van de Heer, 
gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, 
hem zoeken met heel hun hart. 
Zij bedrijven geen onrecht, 
maar gaan de wegen die hij wijst. 
 
Uw regels heb u gegeven 
opdat wij ons er aan houden. 
Laat toch mijn wegen recht zijn, 
ik wil mij houden aan uw wetten. 
 
Ik zal nooit beschaamd staan 
als ik uw geboden in acht neem. 
Ik zal u loven met een oprecht hart 
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer. 
Ik zal mij houden aan uw wetten –  
verlaat mij dan niet voorgoed. 



SCHRIFTMEDITATIE 
 
Muziek: orgelspel 
 
Groet: 
 
voorganger: Vrede voor ons allen 
gemeente  : GODS VREDE IN ONS 
 
Schriftlezing: Spreuken 4: 20-27 
 
Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, 
geef aan mijn uitspraken gehoor. 
Houd ze steeds voor ogen, 
bewaar ze in het diepste van je hart. 
Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, 
sterken heel het lichaam als een medicijn. 
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, 
het is de bron van je leven. 
Neem nooit leugens in de mond, 
laat geen bedrog over je lippen komen. 
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, 
nooit je ogen hoeven neerslaan. 
Effen de weg waarover je gaat, 
dan loop je met vaste tred. 
Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, 
wijk alleen uit voor het kwaad. 

Lied: 912 

Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte:  
 
Muziek: orgelspel 
 



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: 838: 1, 3 
 
Zegen (zittend) 
 
 
 


