
Vespers zondag 9 september 2018 
 

Thema: Ik ben voor…..jou 
 

Voorganger: ds. Egbert van Houwelingen 
 

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 253 
 
Psalmengebed 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  



Zingen: Psalm 139: 1, 2 
 
Lezen: Psalm 116: 1-7 
 
De HEER heb ik lief, hij hoort 
mijn stem, mijn smeken, 
hij luistert naar mij, 
ik roep hem aan, mijn leven lang. 
Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
Toen riep ik de naam van de HEER: 
‘HEER, red toch mijn leven!’ 
De HEER is genadig en rechtvaardig, 
onze God is een God van ontferming, 
de HEER beschermt de eenvoudigen, 
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd. 
Kom weer tot rust, mijn ziel, 
de HEER is je te hulp gekomen. 
 
Acclamatie: (zie inlegvel) 
 
SCHRIFTMEDITATIE 
 
Muziek: M. Ravel, Trois beaux oiseaux du Paredis’ (vert. Drie mooie 
vogels uit het paradijs) 
 
Groet: 
voorganger: Vrede voor ons allen 
gemeente  : GODS VREDE IN ONS 
 
Schriftlezing: Lucas 10: 25-37 

Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij 
vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het 
eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet 



geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de 
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt 
juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 
Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 
‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was 
eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg 
werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem 
mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam 
er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij 
met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij 
het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 
Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij 
hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn 
over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en 
bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De 
volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg 
voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn 
terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste 
geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De 
man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen 
hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 

 
 
Zingen: Ik zal er zijn voor jou (Evangelische Liedbundel 299) 
 
1 Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd 

Ik zal er zijn voor jou, met vrede en met recht 
 
2 Ik zal er zijn voor jou, met wijn een stukje brood 
 Ik zal er zijn voor jou, mijn liefde is zo groot 
 
3 Ik zal er zijn voor jou, een schaduw aan je zij 
 Ik zal er zijn voor jou, ik ben er altijd bij 
 



4 Ik zal er zijn voor jou, ik laat je niet alleen 
 Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen. 
 
 
Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte 
 
Muziek: W.A. Mozart, Adagio uit sonate KV 332 

 
 
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 793 
 
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 14 oktober 2018 aanvang 19.00 uur. 
U, jij bent van harte welkom! 


