
Vespers zondag 14 januari 2018 
 

Thema: Loven en Bidden 
 

Voorganger: Gretha Sierink 
 

Begeleiding: Jan Braakman (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 261 
 
Psalmengebed: 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED  



Zingen: Psalm 34: 1, 5 
 

Lezen: Psalm 34 

Een  lied  toen  ik  deed  of  ik  gek  was  en  werd  weggejaagd  en  kon  gáán. 
 
Toen riep ik: gezegend Hij die is en was en zal komen. Zijn naam 
in mijn mond  in mijn ziel en gebeente - en jullie die ook 
gebukt gaan hoor deze woorden, leef op. 
 
Ik heb Hem gezocht en gevonden. Hij deed zelf open - ik straalde 
stamelde heftig, Hij luisterde, lachte, wij schaamden ons niet. Alsof 
Hij legioenen stuurde uit de hemel die om mij heen gingen staan, 
zo veilig voelde het. 

 

Luistert naar mij, mensen, gij allen:  als jullie goed willen leven - wie 
niet - volle dagen, zo gelukkig als maar kan: spreek dan behoedzaam, 
lal niet een eind weg, en lieg niet, voorkom hooglopende ruzie. 
Want dan vertrekt zijn gezicht van woede, zo'n wereld wil Hij niet 
meer. 
 
Wie hem roepen stuurt Hij een antwoord, waar Hij bevrijden kan, komt 
Hij bevrijden. Gebroken harten, verbrijzelde ribben,  en al die rampen die 
over je komen,  zomaar... waakt Hij nog over ons? 
 
Hij waakt over heel je gebeente. Hij laat je ziel niet over aan het Niets.  
Het kwaad doodt de dader zelf. Het goede wordt een boom  
'en de vogels van de hemel slaan hun tent op in zijn takken'. 
 
Huub Oosterhuis 
150 psalmen vrij 
 

Acclamatie: (zie inlegvel) 



SCHRIFTMEDITATIE 

Muziek: Leon Orthel, Prelude Opus 7 nr. 3 

Groet: 

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

Schriftlezing: Genesis 12: 1-9 

Abram naar Kanaän 

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, 
verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal 
wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je 
aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou 
zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde 
zullen wensen gezegend te worden als jij.’ Abram ging uit Charan 
weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig 
jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en 
ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en 
slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg 
naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land 
door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land 
bewoond door de Kanaänieten. Maar de HEER verscheen aan Abram 
en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde 
Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem 
verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk 
van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai 
sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep 
er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abram, in de richting van de 
Negev. 

 

  



Zingen: Lied 816 

Meditatie ter inleiding op de stilte 

Stilte 

Muziek: Claude Debussy, Dr. Gradus ad Parnassum uit het album 
Childrens Corner 

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 840 
 
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.  
De volgende vesper is op zondag 11 februari, aanvang 19.00 uur. U 
bent van harte welkom 


