VESPER
op woensdag 10 april 2019
in de Dorpskerk te Bloemendaal
aanvang: 19.30 uur
Liturgen: Gert Jan van der Wal en
Nicolien Smits
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: 23b: 1, 4 en 5

tekst Jan Jacob Lodewijk ten Kate, melodie Johannes Gijsbertus Bastiaans

De Heer is mijn herder…
(de gemeente gaat zitten)
Lezen: Psalm 144 (vers 3-15)
l = liturg; a = allen

l: Heer, wat is de mens dat gij hem aanziet
het mensenkind dat gij hem telt?
a: de mens die een adem gelijk is,
wiens dagen als schaduw vergaan.
l: Heer, verdonker het zwerk, daal gij neder,
tref de bergen dat zij in rook staan;
a: breek met flitsende bliksem hun aanval,
schiet uw schichten, sla hen met paniek!

l: En strek van omhoog uw hand:
ontruk mij, laat mij ontkomen
deze stroom in zijn wassend geweld,
de greep van de zonen dier vreemden;
a: want hun mond is een leugenmond,
hun hand is een hand van bedrog.
l: Een nieuw lied, God, wil ik u zingen,
een psalm bij de tiensnarige harp.
a: Gij kunt koningen de zege verlenen;
gekeerd van David, uw knecht,
hebt gij het verraderlijk zwaard.
l: Ontruk mij, laat mij ontkomen
aan de greep van de zonen dier vreemden:
want hun mond is een leugenmond,
hun hand is een hand van bedrog.
a: Onze zonen – maakt gij hen als loten
hoog opgegroeid in hun jeugd;
hoekzuilen gelijk onze dochters,
als beeldhouwwerk in een paleis.
l: Mogen onze schuren gevuld zijn
met voorraden: veldvrucht na veldvrucht;
onze schapen bij duizendtallen
zich vermeerderen op onze velden,
a: onze runderen zwaar zijn van dracht.
En geen bres zij er en geen scheur,
geen noodgeschrei in onze straten.
l: Gelukkig het volk dat zó leeft,
gelukkig het volk dat JHWH
als zijn God kent.
Muzikaal moment
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Lezing: 1 Cor. 13: 4-7 (Willibrord 1993)
De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is net afgunstig, zij praalt
niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt
zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij
verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij.
Zingen: Lied 416: 1, 2, 3 en 4

Componist Ralph Vaughan Williams, Dichter Jeremiah Rankin

Ga met God en Hij zal met je zijn…
Korte overweging
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 "Confitemini Domino (Taizé)".

Voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 536: 1, 2, 3 en 4

Componist Frits Mehrtens, dicher Willem Barnard

Alles wat over ons geschreven is…
(de gemeente gaat staan)
Zegenbede
Pianomuziek

We verlaten in stilte de kerk

3

Bij de uitgang vindt u een schaal waarin u een bijdrage
voor Kerk in Actie - Rwanda kunt deponeren.
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”

Geef, bid en vast voor een nieuw begin
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