Vespers zondag 11 november 2018
Thema: Ik ben vóór…of? doen
Voorganger: ds. Jan Dijkema
Begeleiding: Andrieke Horsting (dwarsfluit) Lex Griffioen (piano)
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 236: 3, 4, 5
Psalmengebed
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED

Zingen: Psalm 119: 2, 3
Lezen: Psalm 40: 5-9
Gelukkig de mens
die vertrouwt op de HEER
en zich niet keert tot hoogmoedigen,
tot hen die verstrikt zijn in leugens.
Veel wonderen hebt u verricht,
veel goeds voor ons besloten,
HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met u!
Wil ik erover spreken, ervan verhalen,
het is te veel om op te sommen.
Offers en gaven verlangt u niet,
brand- en reinigingsoffers vraagt u niet.
Nee, u hebt mijn oren voor u geopend
en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik,
over mij is in de boekrol geschreven.’
Uw wil te doen, mijn God, verlang ik,
diep in mij koester ik uw wet.
Zingen: Psalm 119: 6, 7
SCHRIFTMEDITATIE
Muziek: Piece, voor fluit en piano van Gabriel Fauré
Groet:
voorganger: Vrede voor ons allen
gemeente : GODS VREDE IN ONS

Schriftlezing: 1 Koningen 17: 7-16
Maar doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na
verloop van tijd droog. Toen richtte de HEER zich tot Elia met de
woorden: ‘Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je
intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te
voorzien.’ Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort
aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij
riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen,
zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen,
riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen.
‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,’ antwoordde zij, ‘ik heb niets meer
in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje
olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets
te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van
honger sterven.’ Maar Elia zei: ‘Maak u niet ongerust. Doe wat u van
plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom
me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets
klaarmaken, want dit zegt de HEER, de God van Israël: Tot op de dag
dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot
zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.’ De vrouw ging naar huis en
deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en
haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg,
zoals de HEER bij monde van Elia had beloofd.
Zingen: lied 806
Meditatie ter inleiding op de stilte
Stilte
Muziek: Sarabande uit suite no. 2 van J.S. Bach

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 687
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 december 2018 aanvang 19.00
uur. U, jij bent van harte welkom!

