
Vespers zondag 14 maart 2021 
 

Thema: Beloofd land in zicht  
 

Voorganger: ds. Johan Meijer 
 

Muziek: Albert van Eldik 
 

 
Opening: ‘Kom met het licht van uw vertrouwen’ 
 
‘Kom met het licht van uw vertrouwen 
Kom met het licht van uw hoop 
Kom met het licht van uw liefde 
Ontferm u, Heer ontferm u over ons’ 
 
(Tekst en muziek: Job de Bruijn, opname kerk in Vreeland) 
 

 
Lezen: Psalm 122 
 
Verheugd was ik toen ik hoorde: 
‘Wij gaan naar het huis van de Heer,’ 
verheugd ben ik, nu onze voeten staan 
binnen je poorten, Jeruzalem. 
 
Jeruzalem, als een stad gebouwd, 
hecht en dicht opeen. 
Daar komen de stammen samen, 
de stammen van de Heer. 
 
Om Israëls plicht te vervullen, 
te prijzen de naam van de Heer. 
Daar zetelt het gerecht, 
daar troont het huis van David. 
 
Vraag om vrede voor Jeruzalem: 
‘Dat rust hebben wie van je houden, 
dat vrede heerst binnen je muren 
en rust in je vesting.’ 
 



Om mijn verwanten en vrienden 
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 
Om het huis van de Heer, onze God, 
wens ik je al het goede. 
 
 
Muziek: Alle Menschen mussen sterben, Choralvorspiele  
Georg Philip Telemann 1681-1767 

  
 
Schriftlezing: Jozua 4: 19-5: 1 en 10-12 
 
Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste 
maand, en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. Jozua 
richtte daar de twaalf stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. Hij 
zei tegen de Israëlieten: ‘Wanneer uw kinderen later vragen wat deze stenen 
betekenen, dan moet u hen het volgende vertellen: ‘Israël is de Jordaan 
overgetrokken, en wel over de droge bedding. Want de Heer, jullie God, heeft 
de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij 
ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd totdat we die waren overgetrokken. 
Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de Heer, jullie God, is, 
en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn.’ 
Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen 
van de Kanaänieten bij de zee hoorden dat de Heer de Jordaan had 
drooggelegd, zodat de Israëlieten konden oversteken, sloeg de angst voor Israël 
hun om het hart en werden ze door wanhoop bevangen. 
Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, 
bereidden ze in de avond van de veertiende dag van die eerste maand het 
pesachoffer. Al één dag na het pesachoffer aten ze ongedesemd brood en 
geroosterd graan van de opbrengst van het land. Er kwam die dag geen manna 
meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van 
de opbrengst van de akkers van Kanaän. 
 
 
Lied: 811   
 
 
Overdenking  
 
 



Stilte (afbeelding Anneke Kaai) 
 
 
Muziek: Voluntary III in G minor, Op.6  Adagio en Allegro Moderato  
John Stanley 1713-1786 

 
 
Avondgebed 
 
Liturg: Heer onze God, 

 geef ons een rustige nacht, 
 veilig onder uw bescherming. 
 
 Wij denken aan hen, 
 die vannacht moeten werken, 
 aan de mensen die ziek zijn, 
 aan wie niet kunnen slapen van de zorgen. 
 
 Wees voor hen allen een bron van troost, 
 van kracht en bemoediging. 
 Blijf met uw zegen bij onze wereld 
 en waak over uw schepping, 
 deze nacht tot in eeuwigheid. 
 
 Amen 

 
 
Gezongen zegen: Lied 814 
 
 
 


