
Het thema van de Vespers van 2021 is: 

‘De Knecht van de Heer’.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2e Vesper 

Datum: Woensdag 24 februari 2021 

Verzorgd door: leden van de 

Vespercommissie 

 

 

 

 

 



Stilte 

 

Welkom    

 

Opening Spreker: Alleen bij God is stilte voor mijn ziel 

Allen: Mijn redding komt van Hem 

 

Psalm  62:1-9                  

1  Een psalm van David     

2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, 

van Hem komt mijn redding. 

3 Hij alleen is mijn rots 

en mijn redding, 

mijn burcht, nooit zal  

ik wankelen. 

4 Hoe lang nog vallen jullie  

aan op één man 

en bedreigen jullie hem  

met de dood? 

Hij is als een muur die omvalt, 

als een wal die op  

instorten staat. 

5 Zij willen Hem van zijn  

hoogte storten, 

de leugen is hun lust  

en hun leven, 

een zegenwens ligt 

op hun lippen, 

maar in hun hart verbergt 

zich een vloek. 

6 Zoek rust, mijn ziel, 

Bij God alleen, 

van Hem blijf ik alles verwachten. 

7 Hij alleen is mijn rots 

en mijn redding, 

mijn burcht, ik zal  

niet wankelen. 

8 Bij God is mijn redding en eer, 

mijn machtige rots, mijn 

schuilplaats is God. 

9 Vertrouw op Hem, mijn  

volk, te allen tijde, 

open voor Hem uw hart, 

God is onze schuilplaats. 

 

 

 

 



Zang:  Psalm 62 ,  samenzangmedley 

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind, 

bei Ihm ist Trost und Heil. 

Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, 

kehrt in Frieden ein. 

 

Bij God ben ik geborgen, stil als een kind, 

bij Hem is troost en heil. 

Ja, ik verlang naar God met heel mijn wezen, 

vrede is bij Hem. 

 

In God alone my soul can find rest and peace, 

In God my peace and joy. 

Only in God my soul can find its rest, 

Find its rest and peace. 

 

 

Schriftlezing: Jesaja 49: 1-6  

1Eilanden, hoor mij aan, 

verre volken, luister aandachtig. 

Al in de schoot van mijn moeder 

heeft de HEER mij geroepen, 

nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam. 

2Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard, 

hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; 

hij maakte me tot een puntige pijl, 

hij stak me weg in zijn pijlkoker. 

3Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. 

In jou, Israël, toon ik mijn luister.’ 

4Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, 

ik heb al mijn krachten verbruikt, 

het was voor niets, het heeft geen zin gehad. 

Maar de HEER zal me recht doen, 

mijn God zal me belonen.’ 

5Toen sprak de HEER, 

die mij al in de moederschoot 

gevormd heeft tot zijn dienaar 

om Jakob naar hem terug te brengen, 

om Israël rond hem te verzamelen – 

 

 



dat ik aanzien zou genieten bij de HEER 

en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. 

6Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent 

om de stammen van Jakob op te richten 

en de overlevenden van Israël terug te brengen, 

dat is nog maar het begin. 

Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, 

opdat de redding die ik brengen zal 

tot aan de einden der aarde reikt.’ 

 

Zingen: Lied 575: 1 

Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 

Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 

 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Marcus 1: 9-13 

 

9In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te 

laten dopen.10Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren 

en de Geest als een duif op zich neerdalen,11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn 

geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

 

12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar 

hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen 

zorgden voor hem. 

 

 

Moment van stilte 

 

 

Muzikaal meditatief moment – Ola Gjeilo : the Ground  

 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.    Hemel en aarde zijn vol van uw glorie. 

Hosanna, Hosanna in excelsis.     Hosanna in de hoge. 

 

Benedictus qui venit in nomine Domini.   Gezegend hij die komt in de naam van de Heer 

Benedictus qui venit. Hosanna,     Gezegend hij die komt. Hosanna, 

Hosanna in excelsis.     Hosanna in de hoge. 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,    Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt 

Dona nobis pacem.     Schenk ons vrede. 



Gedicht: Gezang 165  Toen Jezus bij het water kwam (Maarten Luther) 

 

Gebed 

 

Lied:  Een toekomst vol van hoop     Sela , van het album “Thuis” 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht.                                      
 

 

Zegenbede Spreker:  Over onze harten en onze huizen      

         de vrede van God 

Allen:    Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende online Vesper is op woensdag 3 Maart om 19:00 uur 

 


