voor de vespers
in de tijd van Epifanie,
woensdag 20 januari 2021

In de Week van gebed
voor eenheid van christenen
(17-24 januari 2021)

Torenpleinkerk Vleuten

Heer Jezus,
Uw leven was één gebed,
volmaakte eenheid
met de Vader.
Leer ons
door uw Geest te bidden
zoals uw liefde vraagt.
Moge de gelovigen
wereldwijd één zijn
in voorbede en lofprijzing.
Laat uw Koninkrijk
van liefde komen.
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STILTE

Allen gaan staan
OPENINGSVERS
v=voorzang; a=cantores

v:
a.
v.

a.

LOFPRIJZING
cantores:

LIED

516

Onderwijl worden lichten ontstoken
PSALM 96 a
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PSALM 96

Uit: Heel mijn ziel, Nico Vlaming en Christiaan Winter
1. Voorzang, 2. Cantores

Allen gaan zitten
1 Zing voor de H E E R een nieuw líed, *
zing voor de H E E R , heel de áarde.
2 Zing voor de H E E R , prijs zijn náam, *
verkondig van dag tot dag dat hij ons rédt.
3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekénd, *
aan alle naties zijn wónderdaden.
4 Groot is de H E E R , hem komt alle lóf toe, *
geducht is hij, meer dan alle góden.
5 De goden van de volken zijn minder dan níets, *
maar de H E E R : hij heeft de hémel gemaakt.
6 Glans en glorie gaan voor hem úit, *
macht en luister vullen zijn héiligdom.
7 Erken de H E E R , stammen en vólken, *
erken de H E E R , zijn majesteit en mácht,
8 erken de H E E R , de majesteit van zijn náam, *
draag geschenken zijn voorhoven bínnen.
Antifoon
9 Buig u voor de H E E R in zijn heilige glórie, *
huiver, heel de aarde, als hij verschíjnt.
10 Zeg aan de volken: ‘De H E E R is koning. °
Vast staat de wereld, zij wánkelt niet. *
Hij oordeelt de volken naar recht en wét.’
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11 Laat de hemel verheugd zijn, de aarde júichen, *
de zee bruisen en alles wat daar léeft.
12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar gróeit, *
laten alle bomen júbelen
13 voor de H E E R , want hij is in áantocht, *
in aantocht is hij als rechter van de áarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld beréchten, *
de volken oordelen, trouw aan zijn wóord.

Allen gaan staan
Glorie aan de Vader en de Zóon *
en de heilige Géest.
Zoals het was in het begin, en nu en altíjd *
en in de eeuwen der eeuwen. Ámen.
Antifoon

Allen blijven staan
LEZING

Johannes 3, 22 - 36 (dagtekst Taize)

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem
overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.
Allen gaan zitten
MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING
MUSICA PRO DEO
- Liebster Jesu, wir sind hier
Johann Gottfried Walther (1684 -1748)

Allen gaan staan
CANTICUM

159 c

GEBEDEN
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Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel: Hij is mijn licht mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel, zij vindt rust in Hem.
(Taizé/62B)
Na elke intentie Heer ontferm U!
Onze Vader

369 e

Zegenbede
v.

a.
Acclamatie
v.

a

Deur-collecte is bestemd voor: De kracht van Bijbelverhalen in de
Golfstaten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten.
Lector
Organist
Voorzang

ds. Idelette Otten
Dick van Dijk
o.l.v. Nico Vlaming
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