
Vespers zondag 11 februari 
 

Thema: Loven en Bidden 
 

Voorganger: ds. Johan Meijer 
 

Begeleiding: Hans van der Pluijm (blokfluit) 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 254 
 
 
 
 



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

Lezen: Psalm 22: 1-9 

Uitgeleverd 
 

Mijn God, mijn God, 
waarom hebt Gij mij verlaten, 
ver van mijn roepen om uitkomst, 
ver van mijn schreien om hulp.  
Bij dag roep ik mijn God - gij blijft zwijgen, 
bij nacht - en ik word niet gestild. 
Gij die in heiligheid troont, 
gij die van Israël roem zijt, 
op u hebben onze vaderen vertrouwd; 
zij vertrouwden en gij bracht hun uitkomst. 
Tot u riepen zij en er kwam redding: 
niet beschaamd werden die op ù bouwden. 
Doch ik - een worm en geen mens, 
spot der schare, veracht door het volk. 
Die mij zien treffen mij met hun hoon, 
grijnzen smadelijk, schudden het hoofd: 
“ hij wentelt zijn last op de Heer!” 
“Diѐ zal hem wel komen verlossen, 
diѐ bevrijdt hem: hij staat in zijn gunst!” 

 

Zingen: Lied 22 a voorzang, refrein allen 

 

 



SCHRIFTMEDITATIE 

Muziek: B. Marcello, Sonate in F, Adagio en Allegro 
 

Groet: 

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

Schriftlezing: Habakuk 3: 1-2 en 16-19 

Gebed van de profeet Habakuk. 

HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, HEER, 
heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd 
bekend, maar toon uw mededogen als het tumult losbarst.  

Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam het en mijn 
lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op 
mijn benen, wachtend op de dag van het onheil, de dag dat u optrekt 
tegen het volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al 
zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom 
tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen 
schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de 
omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God 
die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel 
als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan. 

 

Zingen: Lied 156 

 

Meditatie ter inleiding op de stilte 

 



Stilte 

Muziek: J.S. Bach, Sonatina uit de cantate ‘Gottes Zeit ist die 
allerbeste Zeit’ 
 

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 910 
 
Zegen (zittend) 
 
Na de zegen verlaten wij de kerk in stilte. Het inlegvel s.v.p. in de 
kerk achterlaten. 
 
Fijn dat u er was.  
Op zondag 11 maart is er een gezongen vesper, aanvang 19.00 uur. U 
bent van harte welkom 


