
Vespers zondag 10 oktober 2021  
 

Thema: Voedingsbodem 
 

Voorganger: Laurens van Urk  
 

Begeleiding: Jan Braakman, orgel en Piet Kommers, viool 
  

Onder muziek willen wij ons in stilte voorbereiden op deze vespers. 
 
VOORBEREIDING  
 
Bemoediging 
 

liturg:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
 
gemeente:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
liturg:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 
gemeente:  EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
liturg:  God, keer U naar ons toe 
 
gemeente:  EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
 
liturg:  Laat ons Uw liefde zien 
 
gemeente:  EN ZET ONS IN UW LICHT 
 
liturg:  Hoor ons gebed 
 
gemeente:  EN LAAT ONS ROEPEN TOT U KOMEN 
 
 
 



Drempelgebed 
 
Dit is een steeds wisselend gebed, dat altijd eindigt met: 
‘Door Jezus Christus onze Heer’. 
Amen 
 
Avondlied: lied 764 
 
Psalmengebed: 
 
liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp 
en wees tot mijn redding gereed. 
 
Zingen: Psalm 67 
 
Lezen: Psalm 65: 7-14 
 
U hebt met kracht de bergen vastgezet, u bent omgord met macht, u 
brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de 
golven, het tumult van de volken. 
Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten, u brengt 
gejuich van het oosten tot het westen. 
U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol 
water staat de rivier van God. 
U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het: u doordrenkt 
de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het 
jonge groen. 
U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt 
het van overvloed, de velden in de steppe druipen, de heuvels 
omgorden zich met gejubel, de weiden kleden zich met kudden, de 
dalen tooien zich met graan. 
Zij zingen en juichen elkaar toe. 
  
 
 



Acclamatie (zie inlegvel) 
 
SCHRIFTMEDITATIE 
 
Muziek: J.S. Bach, Adagio 

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

Schriftlezing: Mattheus 13: 1-9 

Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel 

Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer 
zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en 
daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever 
bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand 
ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel 
van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een 
ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en 
het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon 
doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het 
geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de 
distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er 
viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels 
honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren 
heeft goed luisteren.’ 

Zingen: lied 181 

Meditatie ter inleiding op de stilte 
 
Stilte:  
 
Muziek: J.S. Bach, Siciliano 



GEBEDEN 
 
De gebeden worden besloten met de woorden: ‘daarom bidden wij U 
allen samen’, Waarop de gemeente zingt: Keer U om naar ons toe 
(zie inlegvel) 
 
Stil gebed 
 
Avondgebed (zie inlegvel) 
 
Afsluiting 
 
Slotlied: lied 718 
 
Zegen (zittend) 
 
Muziek: D. Sanderman, 'De maan is opgekomen' (Lied 391) 
 
Wij verlaten de kerk in stilte.  
 
Fijn dat u, jij er was. De volgende vespers zijn op zondag                     
14 november 2021 in de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur.  
 


