
Vespers zondag 14 oktober 2018 
 

Thema: Paulus is voor… 
 

Voorganger: ds. Johan Meijer 
 

Begeleiding:  blokfuitquintet Hengelo, Jan Braakman  
 

Onder muziek: drie elementen: aarde, water lucht, Wim Burghouwt 
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 246 b: 1, 3, 5 
 

Psalmengebed 
 

liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  
 
Zingen: Psalm 82: 1 



Lezen: Uit de notulen van de Vergadering der Goden 
    Plaats: Hemel, d.d. jongstleden 

   In de rondvraag krijgt de God van Abraham, Isaak en Jacob het 
   woord: 

 

Mijne Heren goden, hier in de vergadering bijeen het spijt mij het u 
te moeten zeggen, maar dit is mijn voorstel: Naar mijn mening dient 
u allen te worden ontslagen op staande voet, met onmiddelijke 
ingang, anders is het te laat. Om de aarde te behouden moet die 
grondig ontgoddelijkt worden daartoe moet al het religieus gezever 
worden afgeschaft. Economie en Financien bijvoorbeeld dat zijn heus 
nuttige begrippen maar maak daar geen god van die alles oplost en 
nog meer belooft anders wordt het een wurgende noodgreep die 
weerlozen platwalst. Techniek en Wetenschap bijvoorbeeld dat zijn 
heus handige principes maar maak daar geen god van die alles oplost 
en nog meer belooft anders wordt het een dwingende dwangbuis die 
kwetsbaren vermaalt. Wet en Orde bijvoorbeeld dat zijn heus goede 
normen en waarden maar maak daar geen god van die alles oplost en 
nog meer belooft anders wordt het een knellende halsband die de 
keel van onmondigen dichtknijpt. En zo kan ik nog wel even doorgaan 
met het afvinken van afgoden van deze tijd als maar duidelijk wordt 
dat het afgelopen moet zijn met het verabsoluteren van gewone 
praktijk tot goden. Ik heb gezegd en ik vrees dat mijn voorstel geen 
meerderheid haalt in deze vergadering van achtenswaardige goden. 
Ik zit daar niet mee, houd de eer aan mijzelf en ik stap onverwijld uit 
dit godenoverleg om te gaan doen wat mij te doen staat: wie 
verschopt is, tot zijn recht laten komen wie krom ligt overeind helpen 
wie vastlopen bevrijden uit de klauwen van kwaadaardigheid. 
 

Zingen: Psalm 82: 2, 3 
 

SCHRIFTMEDITATIE 
 

Muziek: Evening song, Graham Ranft 
 

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



Schriftlezing: Handelingen 17: 16-31 

Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig 
verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In 
de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God 
vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de 
mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische 
en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat beweert die 
praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij schijnt een 
boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ omdat ze dachten dat hij 
predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette. Ze namen 
hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die 
nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt, klinkt 
ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ Alle 
Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor 
haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste 
ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: 
‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder 
opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert 
nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het 
opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te 
kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft 
gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, 
woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich 
ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij 
nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere 
schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij 
over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een 
tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied 
bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem 
al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons 
ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals 
ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen 
ook wij voort.” Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet 
denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of 
steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God 



slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar 
roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want 
hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig 
oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor 
dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, 
heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’ 

Zingen: lied 825: 1, 6, 7 
 

Meditatie ter inleiding op de stilte 
 

Stilte 
 

Muziek: Canzona, Florentino Maschera (1540-1584) 
 

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 275 
 

Zegen (zittend) 
Na de zegen verlaten wij de kerk in stilte. Het inlegvel s.v.p. in de 
kerk achterlaten. 
 

Muziek: Doulce Memoires, Pierre Sandrin (1515-1561) 
 
Fijn dat u, jij er was.  
De volgende vesper is op zondag 11 november 2018 aanvang 19.00 
uur. U, jij bent van harte welkom! 


