
Het thema van de Vespers van 2021 is: 

‘De Knecht van de Heer’.   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1e Vesper 
Datum: Woensdag 17 februari 2021 
Verzorgd door: Oud Ambtsdragers 
 

 

 

 

 

 



Stilte 
 
 
Opening Spreker: Alleen bij God is stilte voor mijn ziel 

Allen: Mijn redding komt van Hem 
 

Schriftlezing: Psalm 130 
Een pelgrimslied. 
 
Uit de diepte roep ik tot u, Heer, 
2Heer, hoor mijn stem, 
wees aandachtig, luister 
naar mijn roep om genade. 
 
3Als u de zonden blijft gedenken, Heer, 
Heer, wie houdt dan stand? 
4Maar bij u is vergeving, 
daarom eert men u met ontzag. 
 
5Ik zie uit naar de Heer, 
mijn ziel ziet uit naar hem  
en verlangt naar zijn woord, 
6mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters naar de morgen, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
 
7Israël, hoop op de Heer! 
Bij de Heer is genade, bij hem 
is bevrijding, altijd weer. 
8Hij zal Israël bevrijden  
uit al zijn zonden. 
 
Zingen: Psalm 130 C: 1,2,3,4 
Uit de diepten roep ik U  
Heer mijn God 
Ik heb U nodig Here, luister 
Nu ik schorgebeden fluister 
Luister toch 
Heer luister toch 
 
Als U niets dan zonden zag  
Heer, mijn God  
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
juist vergeven dus verdient U 
diep ontzag 
ons diep ontzag 



 
Ik blijf wachten tot U komt  
Heer, mijn God  
Ik blijf nog sterker op U wachten 
dan een mens in lange nachten 
wacht op licht 
het morgenlicht 
 
Israël, hoop op de Heer  
Hoop op God  
want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden 
Hij maakt vrij  
Hij maakt jou vrij 
 

Schriftlezing: Jesaja 42:1-7 
1Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 
ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Ongebroken en vol vuur 
zal hij het recht op aarde vestigen; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
 
5Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgehamerd 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
 
 
 
 
 



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: 29-38 
29Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en 
Andreas, samen met Jakobus en Johannes.30Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, 
en ze spraken met Jezus over haar.31Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp 
haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 
 
32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en 
bezetenen naar hem toe;33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis 
verzameld.34Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar 
stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. 
 
35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en 
liep naar een eenzame plek om daar te bidden.36Maar Simon en de anderen die bij hem 
waren, gingen hem vlug achterna,37en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 
‘Iedereen is naar u op zoek!’38Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de 
dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik 
immers op weg gegaan.’ 
 

Moment van stilte 
 
Muzikaal meditatief moment: Lied 598 
 
Zingen: Lied 558: 1,2,4 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison 
 
Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison 
 
Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison 



 
Gedicht: Schuilen bij het kruis  
                 (Nellie Vermeulen) 
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 247: 1,3,5 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 
Zegenbede Spreker: Over onze harten  

   en onze huizen 
         de vrede van God 

Allen:   Amen 
 
 

 
 
 

De volgende online Vesper is op woensdag 24 februari om 19:00 uur 


