Vespers zondag 27 mei 2018

De "Onze Vader"-kerk in Jeruzalem is gebouwd op de plaats waar Jezus zijn
leerlingen het "Onze Vader" heeft geleerd. De kerk is versierd met keramieken
tegels waarop het "Onze Vader" in vele verschillende talen staat geschreven.
(bron: www.gebed.nl)

Thema: Loven en Bidden
Voorganger: ds. Gerco Veening
Begeleiding: Jan Braakman (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 690

Psalmengebed
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED
Zingen: Psalm 1 (bij de coupletten 1 en 3 zingen wij wettelozen i.p.v.
goddelozen)
Lezen: Psalm 1
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.
Acclamatie: (zie inlegvel)
SCHRIFTMEDITATIE
Muziek: J.J. De Neufville, Ciacona

Groet:
voorganger: Vrede voor ons allen
gemeente : GODS VREDE IN ONS
Schriftlezing: Matteϋs 6: 6-13
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid
Amen.
Zingen: Lied 1006
Meditatie ter inleiding op de stilte
Stilte
Muziek: G. Ph. Telemann, 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: Lied 869: 1,3,6
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 9 september 2018 aanvang 19.00
uur. U, jij bent van harte welkom!

