
Vespers zondag 9 DECEMBER 2018 
 

Thema: Verlangen naar…? 
 

Voorganger: ds. Gerco Veening 
 

Begeleiding: Jan Braakman en Manfred Skoreng (cello) 
 

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: Heer, open onze lippen 
 

gemeente: DAN ZAL ONZE MOND UW LOF VERKONDIGEN 
 

liturg: van de opgang der zon tot aan haar nedergang 
 

gemeente: ZIJ DE NAAM DES HEREN GELOOFD. 
 
Drempelgebed 
 
Dit is een steeds wisselend gebed, dat altijd eindigt met: 
‘Door Jezus Christus onze Heer’. 
gemeente: Amen 
 
Avondlied: lied 252 
 
Psalmengebed 
 

liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
 



Lezen: Psalm 84: 2-8  
 
Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten. 
Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 
Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 
Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij u loven. sela 
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar u. 
Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 
 
Zingen: Psalm 139: 1, 2, 8, 10 
 
SCHRIFTMEDITATIE 
 
Muziek: Sergei Rachmaninov, 'Vocalise' 
 
Groet: 
voorganger: Vrede voor ons allen 
gemeente  : GODS VREDE IN ONS 
 
 
 



Schriftlezing: Romeinen 1: 8-13 
 
Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er 
in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. God, die ik door 
de verkondiging van het evangelie over zijn Zoon vol overgave dien, is 
mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. En altijd 
vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe 
te komen. Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen 
in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar 
bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne. U 
moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb 
voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere volken 
ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds 
verhinderd. 
 
Zingen: lied 513 
 
Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte 
 
Muziek: Leonard Cohen, 'Hallelujah' 
 
GEBEDEN 
 
De gebeden worden besloten met de woorden: 
‘daarom bidden wij U allen samen’, 
Waarop de gemeente zingt Kyrië: 
(zie inlegvel) 
 
Stil gebed 
 
Avondgebed (zie inlegvel) 
 
Afsluiting 



Slotlied: lied 704 
 
Zegen (zittend) 
Na de zegen verlaten wij de kerk in stilte. Het inlegvel s.v.p. in de 
kerk achterlaten. 
 
Fijn dat u, jij er was.  
De volgende vesper is op zondag 13 januari 2019 aanvang 19.00 uur. 
U, jij bent van harte welkom! 


