Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

Vesper op 28 januari 2018
met gebruik van teksten uit: “Vespers vieren”

in de Protestantse kerk te Haaksbergen
_________________________________
- stilte
- de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de
Paaskaars
- openingsvers

- drempelgebed
- lofprijzing

- avondlied: gezang 243: 1, 6 en 7 allen
2 en 4 links
3 en 5 rechts
- psalm 97 uit de Naardense Bijbel:
V:

A:
V:
A:
V:

A:

De ENE werd koning,laat júichen de áarde,
laat zich verhéugen
éilanden véle!
Rondom hem zijn wólken en dúister,
gerechtigheid en récht
fundéren zijn tróon.
Vuur gaat voor zijn áanschijn úit,
verschróeit zijn benáuwers rondóm!
Zijn bliksems verlichtten de wéreld,
de áarde zág het en béefde.
Bergen,
als was
smolten zij voor het áanschijn van de ENE,
voor het aanschijn
van de Héer van héel de áarde.
De hemelen
hebben zijn geréchtigheid geméld,

gezien hebben alle geméenscháppen
zijn glórie.
Dat zich schamen
al wie dienen een hakbeeld,
zich gelukkig prijzen
met góden van niets,buigt u voor hém, ál gij góden!
Sion hoorde en was verheugd,
de dochters van Júda júichten,
vanwége uw gerichten, o ENE!
Want gij, ENE,
zijt de Hoogste over héel de áarde,
zeer hoog staat gij bóven alle góden!
Die liefhebt de ENE,
haat het kwade, hij bewaakt
de zielen van zijn vrienden,
aan de hand van bózen
zal hij hén ontrúkken.
Licht is uitgezaaid vóor de rechtváardige,
en vréugde voor opréchten van hárt.
Verheugt u, rechtvaardigen, in de ENE,
zegt dank,
zijn héiligheid indáchtig!

V:

A:
V:
A:

V:
A:

- lezing uit het Evangelie: Lucas 7: 1-10
- woorden over woorden
- moment van inkeer en verstilling
- lied:

gezang 967

- gebeden:

- avondgebed
- stil gebed
- Onze Vader

- zegenbede

acclamatie:

orgelspel

Voorbereiding door leden van de liturgiecommissie
Organist: Jeanne Dane

