Vespers veertigdagentijd 2022

In de veertigdagentijd zoeken we Gods liefde, zoals Jezus, zijn
Zoon, daarvan getuigde.
Woensdag 2 maart 19.00-19.30 uur De Regenboog
Organist: Jan Ebeltjes
Voorganger: ds. Bertine van de Weg

In stilte beginnen we de dienst
(We gaan staan)
Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer
Gemeente
: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger : De Heer is mijn licht en behoud,
Gemeente
: wie zou ik vrezen?
Voorganger : Bij de Heer is mijn leven veilig,
Gemeente
: voor wie zou ik bang zijn?
(We gaan zitten)
Psalm 116
De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.
Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.
Toen riep ik de naam van de HEER:
‘HEER, red toch mijn leven!’
De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de HEER beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Kom weer tot rust, mijn ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.

Orgel: Psalm 116: 6, 7

7. De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd!
Schriftlezing: Genesis 22
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’
zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. 2‘Roep je zoon, je
enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het
gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een
berg die ik je wijzen zal.’
3De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde
zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met
zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de

plaats waarover God had gesproken. 4Op de derde dag zag
Abraham die plaats in de verte liggen. 5Toen zei hij tegen de
knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de
jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we
naar jullie terug.’ 6Hij pakte het hout voor het offer, legde het
op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en
het mes. Zo gingen zij samen verder. 7‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat
wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We
hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het
offer?’ 8Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een
offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder.
9Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had
gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout
erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op
het hout. 10Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten.
11Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel:
‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde hij. 12‘Raak de
jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag
voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen
onthouden.’

Hulpvragen bij de meditatie: wat waren in uw leven
beproevingen? Waarin hebt u Abraham gevolgd? Waar liep
deze beproeving op uit? Leg het in gebed voor aan God.

Stilte

Orgel: lied 538
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.
3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Orgel: lied 236

Die rust geeft aan het lege lijf
en het tot werken weer bereidt.
Wat overdag is opgekropt
lost in de stille rust weer op.
Dank voor de dag die is volbracht,
blijf ons nabij in deze nacht.
Ons lofgezang volbrengen wij
slechts met uw hulp, God, sta ons bij.
Geef, dat wanneer in duisternis
des nachts de dag verborgen is,
in donker het geloof niet zwicht,
maar onze nacht opnieuw verlicht,
dat wij niet blijven in de slaap,
maar onze schuld ten onder gaat

en het geloof dat ons verkwikt
de zwaarte van de slaap verlicht,
Zegen
Voorganger
Gemeente

: Zegene u de Eeuwige,
Vader, Zoon en heilige Geest.
: AMEN

Woensdag 9 Maart: biddag-dienst

Woensdag 16 maart 19.00-19.30 uur De Regenboog
Organist: Rien Hoekjen
Voorganger: ds. Wil Kaljouw
In de veertigdagentijd zoeken we Gods liefde, zoals Jezus, zijn
Zoon, daarvan getuigde.

In stilte beginnen we de dienst
(We gaan staan)
Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer
Gemeente
: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger : De Heer is mijn licht en behoud,
Gemeente
: wie zou ik vrezen?
Voorganger : Bij de Heer is mijn leven veilig,
Gemeente
: voor wie zou ik bang zijn?
(We gaan zitten)
Psalm 19
De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
9De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.
10Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.
Orgel: Psalm 19: 4, 6

6. Als Gij uw knecht behoedt,
o Heer, zal overmoed
niet heersen over mij.
Legt Gij mijn drift in toom,
dan leef ik recht en vroom,
van grote zonden vrij.
Breng voor uw aangezicht
mijn wens en woord in 't licht
door al mijn levensdagen.
Verlosser, zie mij aan,
mijn steenrots, doe mij staan
in uw groot welbehagen.
Schriftlezing: Exodus 20: 1-17
Toen sprak God deze woorden:
2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij,
heeft bevrijd.
3Vereer naast mij geen andere goden.
4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat
in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in
het water onder de aarde. 5Kniel voor zulke beelden niet neer,
vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere
goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de
kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde,
wanneer ze mij haten; 6maar als ze mij liefhebben en doen wat
ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste
geslacht.
7Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn
naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.

8Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9Zes dagen lang
kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10maar de zevende
dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan
mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en
dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook
voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11Want in zes
dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee
met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom
heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u
gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God,
u geven zal.
13Pleeg geen moord.
14Pleeg geen overspel.
15Steel niet.
16Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op
zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of
wat hem ook maar toebehoort.’
Hulpvragen in de meditatieve overdenking:
Welke zin treft mij? Kan ik daarover in gesprek gaan met God?
Dit gedeelte begint met: uw God, die u uit de slavernij bevrijdt
heeft. Waarin ontbreekt mij de vrijheid en ben ik slaaf? Kan ik
God daarin vragen mij te bevrijden?
Stilte

Orgel: lied 316: 1,2,4
Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van d´ overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ’s levens raadsel kan verklaren?
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader, gezamenlijk gebeden
Zingen: lied 243
Om Christus’ wil doe mij niet aan
het kwaad dat ik U heb gedaan,
veeleer vergeef mij, Heer, en geef
dat ik voortaan in vrede leef.
Neem mij de last van doodsangst af,
dat ik te ruste ga in ’t graf.
Leer mij te sterven dat ik mag
vrolijk verrijzen op uw dag.

De dromen gaan hun eigen weg,
neem Gij het duister dreigen weg.
Verjaag de wolven van uw schaap,
want ik ben weerloos als ik slaap.
Loof God de Heer die eeuwig leeft,
alles uit niets geschapen heeft,
die ons tot aan zijn dag behoedt
en onze ogen open doet!
Zegen
Voorganger
Gemeente

: Zegene u de Eeuwige,
Vader, Zoon en heilige Geest.
: AMEN

Woensdag 23 maart 19.00-19.30 uur De Regenboog
Organist: Jan Ebeltjes
Voorganger: ds. Hans van Dalen
In de veertigdagentijd zoeken we Gods liefde, zoals Jezus, zijn
Zoon, daarvan getuigde.
In stilte beginnen we de dienst
(We gaan staan)
Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer
Gemeente
: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger : De Heer is mijn licht en behoud,
Gemeente
: wie zou ik vrezen?
Voorganger : Bij de Heer is mijn leven veilig,
Gemeente
: voor wie zou ik bang zijn?
(We gaan zitten)
Psalm 51: 9-17
Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
10Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
11Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.
12Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
14Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

Orgel: Psalm 51

Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van
Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32een
ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij
de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat

verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de
HEER.
33Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal
sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste
leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn
en zij mijn volk.
34Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de
woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot
tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden
vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.
Hulpvragen in de meditatieve overdenking: wat heeft God in
mijn hart gelegd? Wat betekent zijn verbond voor mij?
Stilte

Orgel: lied 816: 1,2,3,4

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
3. Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader, gezamenlijk gebeden

Orgel: lied 799: 1,2
Kom, kinderen niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Kom, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In ’t eind is alles goed.
Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Kom en vertrouw op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.
Zegen
Voorganger
Gemeente

: Zegene u de Eeuwige,
Vader, Zoon en heilige Geest.
: AMEN

Woensdag 30 maart 19.00-19.30 uur De Regenboog
Organist: Ineke ten Brug
Voorganger: ds. Bertine van de Weg
In de veertigdagentijd zoeken we Gods liefde, zoals Jezus, zijn
Zoon, daarvan getuigde.
In stilte beginnen we de dienst
(We gaan staan)
Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer
Gemeente
: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger : De Heer is mijn licht en behoud,
Gemeente
: wie zou ik vrezen?
Voorganger : Bij de Heer is mijn leven veilig,
Gemeente
: voor wie zou ik bang zijn?
(We gaan zitten)
Psalm 43
Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
2U bent toch mijn God, mijn toevlucht,
waarom wijst U mij af,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?
Orgel: Psalm 43: 4, 5

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Schriftlezing: Jesaja 58: 6-10
6Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
7Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt is,
je bekommeren om je medemensen?
8Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult spoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben Ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

Hulpvragen in de meditatieve overdenking: wat heb je zelf
nodig? Wie geeft jou dat? Om wie bekommer jij je? Hoe
schijnt Gods licht in je leven?
Stilte

Orgel: lied 834

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader, gezamenlijk gebeden

Orgel: lied 263

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
Zegen
Voorganger
Gemeente

: Zegene u de Eeuwige,
Vader, Zoon en heilige Geest.
: AMEN

Woensdag 6 april 19.00-19.30 uur De Regenboog
Organist: Rien Hoekjen
Voorganger: ds. Wil Kaljouw
In de veertigdagentijd zoeken we Gods liefde, zoals Jezus, zijn
Zoon, daarvan getuigde.
In stilte beginnen we de dienst
(We gaan staan)
Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer
Gemeente
: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger : De Heer is mijn licht en behoud,
Gemeente
: wie zou ik vrezen?
Voorganger : Bij de Heer is mijn leven veilig,
Gemeente
: voor wie zou ik bang zijn?
(We gaan zitten)
Psalm 22
Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
3‘Mijn God!’ roep ik
overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.
4U bent de Heilige,
die op Israëls lofzangen troont.
5Op u hebben onze voorouders vertrouwd;

zij hebben vertrouwd en u verloste hen,
6tot u geroepen en zij ontkwamen,
op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.
7Maar ik ben een worm en geen mens,
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
8Allen die mij zien, bespotten mij,
ze schudden meewarig het hoofd:
9‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen,
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’

Orgel: Psalm 22: 9, 10

10. Want geenszins achtte mij de Heer gering,
die lag vernederd in vernedering.
Hij heeft mijn leven aan vernietiging
niet prijsgegeven!
Hij heeft zijn aanschijn over mij verheven
en op mijn woord, dat met geween en klagen
oprees tot Hem om zijne hulp te vragen,
heeft Hij gehoord!
Schriftlezing: Jesaja 50: 4-7
God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
God, de HEER, heeft mijn oren geopend
en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.
Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden.
God, de HEER, zal mij helpen,
daarom word ik niet gekwetst
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.
Hulpvragen bij de meditatieve overdenking: wat wekt mijn
schaamte op? Hoe word ik beschermd tegen ‘kwetsing’?
Stilte

Orgel: Lied 576b: 1, 5
O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.
5. Ik dank U o mijn vrede,
mijn God die met mij gaat,
voor wat Gij hebt geleden
aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen,
want Gij zijt trouw en goed.
Ik volg U zonder vrezen
wanneer ik sterven moet.
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader, gezamenlijk gebeden

Orgel: Lied 246b

Wij mensen, arm en zondig,
onmachtig en onmondig,
wat denken wij dan wel?
Of wij ons al vermeten
te menen iets te weten,
’t is maar een droom, een schaduwspel.
Doe ons uw heil aanschouwen,
niet op ons oog vertrouwen,
niet blij zijn met de schijn.
Doe ons de eenvoud vinden,

en, God, voor U als kind'ren
op aarde vroom en vrolijk zijn.
Laten wij amen zeggen
en ons te slapen leggen.
Kil wordt de avondwind.
God, weer van ons het kwade
en wees in uw genade
met ieder eenzaam mensenkind.
Zegen
Voorganger
Gemeente

: Zegene u de Eeuwige,
Vader, Zoon en heilige Geest.
: AMEN

