
Gezongen vespers 11 maart 2018 
 

Thema: Loven en Bidden 
 

 

 
 
 
 
 

Met medewerking van: 
 

De Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen 
 

Jan Braakman (orgel) 



Onder muziek willen we ons in stilte voorbereiden op deze dienst 
 
Jan Pieterszoon Sweelinck,  “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr” 
 
Opening:   I: solo,  II: allen

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Avondlied: ‘Met U mijn God leg ik mij neer’  
1 cantorij, 2 en 3 allen 
  
Met U, mijn God, leg ik mij neer 
en sluit gerust mijn ogen weer, 
want van de troon der tronen  
houdt Gij de wacht 
bij dag en nacht,  
opdat ik veilig wone. 
  
Heer Jezus Christus, ‘k roep U aan, 
die mij altijd hebt bijgestaan.  
Laat mij geen leed weervaren; 
dat door uw kracht 
voor ’s duivels macht 
uw eng’len ons bewaren. 
  
Sta met uw eng’len ons terzij, 
hun hulp blijv’ ons nu ook nabij, 
weer van ons kwaad en zonde. 
God, Heil’ge Geest, 
maak m’ onbevreesd 
ook in mijn laatste stonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Psalmengebed: 
 
Zingen: Psalm 19a 
 

 



Lezen:  Psalm 99 

De HEER is koning – volken, beef! Hij troont op de cherubs – aarde, 
sidder! Groot is de HEER op de Sion, verheven is hij boven alle volken. 
Uw naam moeten zij loven, zo groot en geducht. Heilig is hij. 
Machtige koning, die het recht bemint: u stelde rechtvaardige wetten  
vast. Recht en gerechtigheid in Jakob: ze zijn uw werk. Breng hulde 
aan de HEER, onze God, en buig u neer aan zijn voeten. Heilig is hij. 
Mozes en Aäron waren zijn priesters, ook Samuel riep zijn naam. 
Riepen zij tot de HEER, hij antwoordde; in de wolkkolom sprak hij hen 
toe en zij onderhielden zijn geboden, de wet die hij hun gaf. HEER, 
onze God, u hebt hun geantwoord. U was voor hen een God van 
vergeving en een God die hun misdaden strafte. Breng hulde aan de 
HEER, onze God, en buig u neer voor zijn heilige berg. Heilig is de 
HEER, onze God. 

 

Zingen: Psalm 119b  

refrein: 1. cantorij, 2. allen 

 

 

voorzang:  Gij zijt loofwaardig, Heer, 
  Leer mij uw beschikkingen kennen. 
  Wat Gij hebt beschikt is mij welkom; 
  uw woorden vergeet ik nooit. 
allen: refrein 
 



voorzang:  Geef mij begrip om uw wet na te leven, 
  om hem te volgen met heel mijn hart. 
  Leid mij langs de paden van uw geboden: 
  daar vind ik mijn vreugde in. 
Allen: refrein 

 

Lezing: Exodus 34: 27-35 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op 
grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een 
verbond.’ Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de 
HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het 
verbond, de tien geboden, op de platen. Mozes daalde de Sinai af, 
met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn 
gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. Toen Aäron 
en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden 
zij niet naar hem toe te gaan, maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en 
de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. 
Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te 
houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. Toen hij 
uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds 
wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met hem te spreken, 
deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de 
Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn 
gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat 
hij opnieuw met de HEER ging spreken. 

 

Acclamatie: 1 cantorij 2 allen 

 



Stilte 

Muziek: Johann Jakob De Neufville, Ciaconna  

 
Zingen: Magnificat ‘Hoog verheft nu mijn ziel de Heer’ 
 
cantorij: 

 
cantorij: 
 
 1. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
     verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 
 2. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
     van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
 3. Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
    de Machtige, groot is zijn Naam! 
 4. Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
     voor ieder die Hem erkent. 
 5. Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
     vermetelen drijft Hij uiteen: 
 6. Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
     eenvoudigen brengt Hij tot aanzien: 
 7. Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
     maar rijken gaan heen met ledige handen. 



 8. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
     zijn milde erbarmen indachtig: 
 9. Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
     voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 
10. Eer aan de Vader en de Zoon, 
      en de heilige Geest. 
11. Zoals het was in het begin en nu en altijd. 
      en in de eeuwen der eeuwen. 
 
allen: 

 
 
Gebeden:  
De gebeden worden besloten met de woorden: 
‘daarom bidden wij U allen samen’, 
waarop de gemeente zingt Kyrië: 
 

 
 
Stil gebed 



Avondgebed: Onze Vader  

 



Slotlied: Lied 542 

 
 
Het volk van God was veertig jaar 
- een mensenleven lang- 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 
Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 

 

 

 



Zegenbede: I solo, II allen  

 

 

 

 
 
 
Na de zegen verlaten wij de kerk in stilte. 
 
Fijn dat u er was. De volgende vesper is op zondag 8 april, aanvang 
19.00 uur. U, jij bent van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


