
Vespers zondag 8 april 2018 
 

Thema: Loven en Bidden 
 

Voorganger: Laurens van Urk 
 

Begeleiding: Rob Roordink (blokfluit) Albert van Eldik (orgel) 
 

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  
 
Zingen: Psalm 133 
 
Lezen: Psalm 133 
 
Hoe goed is het, hoe heerlijk 
als broeders bijeen te wonen! 
Goed als olie op het hoofd 
die neervalt op de baard, 
de baard van Aäron, 
en neervalt op de hals van zijn gewaad, 
als de dauw van de Hermon  
die neervalt op de bergen van Sion. 
Daar geeft de HEER zijn zegen: 
leven voor altijd. 
 
Acclamatie: (zie inlegvel) 
 
SCHRIFTMEDITATIE 
 
Muziek: G.F. Handel, Verdi prati 

Groet: 

voorganger: Vrede voor ons allen 
gemeente  : GODS VREDE IN ONS 

Schriftlezing: De handelingen van de apostelen 2: 41-47 

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag 
breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze 
bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met 



elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het 
gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, 
vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden 
aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze 
verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder 
degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en 
eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en 
gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 
Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer 
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden 
worden. 

Zingen: lied 672: 1,2,7 
 
Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte 
 
Muziek: Marcello, Sonate in F dur, Largo en Allegro 

 
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: Psalm 149: 1,2,3 
 
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 27 mei 2018 aanvang 19.00 uur. U 
bent van harte welkom 


