VESPER
op woensdag 13 maart 2019
in de Dorpskerk te Bloemendaal
aanvang: 19.30 uur
Liturgen: Frank Cornet en Jantien Westra
Pianist: Agnes van Bekkum
Thema: "Wees mens!"
STILTE VOOR DE VESPER A.U.B.
Pianomuziek
Introïtus (de gemeente gaat staan)
l:
a:
l:
a:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
O God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

Openingslied: Psalm 117a: 1 en 2
Gij volken loof uw God en Heer…
(de gemeente gaat zitten)
Kyriëgebed: O God en Heer almachtig (Dienstboek) (W. Barnard)
Lezen: Psalm 104 (in de vertaling van Gerhardt/Van der Zeijde)
l = liturg; a = allen

l: Loof, mijn ziel, de Heer!
Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij, met glans en luister bekleed,
a: gehuld in een mantel van licht;
de hemel spant Gij als een tentkleed.
l: Gij zijt die zijn opperzalen
te zolderen vermocht op de wateren,
a: die wolken maakt tot zijn wagen,
op de vleugelen vaart van de wind;

l: die macht heeft dat stormen zijn boden,
vuurvlammen zijn dienaren zijn.
a: Gij grondde de aarde op haar zuilen,
onwrikbaar, eeuwig van duur,
l: dekte haar met een sluier, de oerzee.
Het water stond boven de bergen.
a: Doch het week voor uw dreigen terug,
het vlood voor de stem van uw donder:
l: en de bergen kwamen omhoog,
hun kloven werden tot dalen alnaar Gij de plaats hun beschikt had.
a: Een grens stelde Gij, niet te overschrijden:
de vloed dekke de aarde niet weder!
l: Bronnen wijst Gij hun loop naar de beken:
tussen bergen door wandelt het water,
a: drenkt alle dieren des velds,
de woudezels lessen hun dorst;
l: boven nestelen de vogelen des hemels,
doen zich horen van tussen de takken.
a: Gij zijt het die hoog uit zijn zalen de bergen doet vloeien van water;
de aarde leeft van de gave uwer schepping:
l: kiemen doet Gij het gras voor het vee,
het gewas dat de mens het bewerkt, dat het brood uit de aarde zal
geven.
a: Er is wijn, die het mensenhart deugd doet, - als van olie glanst het gelaat en brood dat het mensenhart kracht geeft.
l: De bomen Gods trekken hun sappen,
de Libanon-ceders, zijn planting;
a: daar hebben de vogels hun nest,
in hun kruin maakt de ooievaar woning;
l: en de bergtoppen zijn voor de steenbok,
in de rots verbergt zich de klipdas.
a: De maan schiep Ge - getijden ontstonden,
de zon weet wanneer zij moet dalen;
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l: als Gij duister gebiedt valt de nacht,
in de dieren des wouds komt de onrust.
a: Jonge leeuwen brullen roofgierig
om hun voedsel te vragen van God;
l: gaat de zon op dan trekken ze af,
zij legeren zich in hun holen,
a: en de mens gaat op weg om te werken,
naar zijn arbeid tot aan de avond.
l: Ongeteld zijn uw werken, o Heer, Gij schiep ze alle met wijsheid.
Van uw rijkdom vervuld is de aarde.
a: Groots, wijd uitgestrekt ligt de zee:
daar is eindeloos levend bewegen van dieren - de kleine, de grote;
l: daar nemen de schepen hun weg; |
Leviatan huist er, formatie van U, Gij kunt ermee spelen.
a: En zij allen wachten op U,
dat Gij voedsel hun geeft, telkenmale,
l: het hun reikt: zij mogen het nemen,
Gij opent uw hand en zij mogen met overvloed zich verzadigen.
a: Wendt Ge uw aanschijn af, zij bezwijken,
onttrekt Gij hun de adem, zij sterven: zij keren weder tot stof;
l: zendt Ge uw ademtocht; zij ontstaan:
het gelaat van de aarde vernieuwt Gij.
a: Eeuwig zij de roem van de Heer,
dat de Heer zich vermeie in zijn werken!
l: Treft zijn blik de aarde - zij beeft,
raakt de bergen Hij aan - er gaat rook op.
a: Voor de Heer zij mijn lied, heel mijn leven,
een psalm, tot het laatst, voor mijn God.
l: Hem behage dit lied van mijn lippen:
heel mijn vreugde vind ik in de Heer.
a: Eéns verdwijnen de bozen van de aarde,
zijn spoorloos de verstoorders vergaan. Loof de Heer, mijn ziel!
God lof!
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Zingen: Psalm 104: 1, 8 en 9
Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht…
Het Zonnelied - Franciscus van Assisi:
Laudato Si: Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen
Zingen: Gezang 400: 1, 2, 3 en 12 (LB 1973)
Almachtige, verheven Heer, halleluja…
Wie als een god wil leven – Huub Oosterhuis
Wie als een god wil leven hier op aarde,
hij moet de weg
van alle zaad
en zo vindt hij genade
Hij gaat de weg van alle aardse dingen,
hij heeft het lot
met hart en ziel
van alle stervelingen.
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven,
het kleinste zaad
in weer en wind
moet sterven om te leven.
De mensen moeten sterven voor elkander,
het kleinste zaad
wordt levend brood,
zo voedt de een de ander.
En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij
het leven zelf
voor iedereen op aarde.
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Moment van Stilte
(Op dit moment is er een langere stilte, als tegenwicht tegen alle onrust in en om ons heen).
De stilte gaat over in de voorbeden, met gelegenheid zelf ook een kaars aan te steken onder het
zingen van:

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God…
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 536: 1, 2, 3 en 4
Alles wat over ons geschreven staat…
Zegenbede:
l:
De Here zegene en behoede ons
De Here doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
De Here verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede
a:
amen
Pianomuziek
We verlaten in stilte de kerk

Bij de uitgang vindt u een schaal waarin u een bijdrage
voor Kerk in Actie - Rwanda kunt deponeren.
Geef, bid en vast voor een nieuw begin
We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons
dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen
delen met anderen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te
bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda
en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland.
Doet u ook mee? Maak uw bijdrage over naar Kerk in Actie op
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 40 dagen
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