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OECUMENISCHE VESPER 

 

Zondag 7 april 2019 

5e zondag van de Veertigdagentijd 

in de Grote of St. Vituskerk in Naarden 
 

  

 

 

Omzien naar elkaar, uitzien naar Gods nieuwe wereld 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Peter Korver 

Organist:  Willem Vonk 

Ouderling :   Jan-Piet van Zeggelaar 

Diaken :     Paul Eykenduyn 

Lector :      Wim Galavazi 

 

M.m.v. het St. Vitus Koor o.l.v. Nico Brinker 

 

 

 

Orgelspel: “Canzona in d-moll BWV 588  

Koor : God so loved the world –  

 

Stilte 

 

Aansteken van de Paaskaars 

 

Zingen (3x):Als alles duister is 
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Gebed van  toenadering 

V: God kom mij te hulp 

A: HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN. 

V: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

A: ZOALS HET WAS IN HET BEGIN EN NU EN ALTIJD EN IN DE EEUWEN DER   

EEUWEN. AMEN. 

 

Koor : Naar u gaat mijn verlangen Heer  

 

Antifoon 1 

Lector: Wie dorst heeft kome. Wie wil, neme het water des levens 

(allen herhalen) 

 

Psalm 42 

Zoals het hert de beekjes zoekt, 

zo zoekt mijn geest naar U, mijn God. 

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft, 

zal ik Hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien? 

Mijn tranen zijn mijn brood geworden dag en nacht, 

want aldoor vragen zij: ‘Waar is uw God?’ 

Ik denk eraan met weemoed in het hart, 

hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom: 

Ik liep vooraan in deze feeststoet mee, 

terwijl rondom mij lof en jubel klonken. 

Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? 

vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven, 

mijn Redder en mijn God. 

In mijn neerslachtigheid denk ik aan U 

in het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon; 

Daar roept de ene bergbeek tot de ander 

met het geklater van een waterval; 

zo valt ook over mij uw stortvloed neer. 

Bij dag verleent de Heer mij zijn genade, 

en in de nacht prijs ik de God die leven geeft. 

Ik zal hem zeggen: ‘Gij zijt mijn Rots, vergeet Ge mij? 

Waarom dan loop ik treurig rond, door vijanden gekweld?’ 

De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente, 
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want aldoor vragen zij: ‘Waar is uw God?’ 

Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? 

vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven, 

mijn Redder en mijn God. 

 

Lector: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

Allen: ZOALS HET WAS IN HET BEGIN EN NU EN ALTIJD EN IN DE EEUWEN DER 

EEUWEN. AMEN. 

 

Antifoon 2 

Lector: Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden. 

(allen herhalen) 

 

Psalm 43 

God, schaf mij recht, kom voor mij op bij dit onheilig volk, 

bevrijd mij van de mens vol valsheid en bedrog. 

Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot Ge mij? 

waarom loop ik dan treurig rond, 

door vijanden gekweld? 

Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden, 

om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. 

Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft, 

en loof U bij de citer, God, mijn God. 

Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? 

vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven, 

mijn Redder en mijn God. 

 

Lector: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

Allen: ZOALS HET WAS IN HET BEGIN EN NU EN ALTIJD EN IN DE EEUWEN DER 

EEUWEN. AMEN. 

 

Antifoon 3 

Lector: Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. 

(Allen herhalen) 
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Psalm 126 

De Heer bracht Sions ballingen terug: 

het was alsof wij droomden. 

Toen lachten alle monden 

en juichte elke tong. 

Toen zei men bij de volken: 

geweldig is het wat de Heer hun deed. 

Geweldig was het wat de Heer ons deed, 

daarom zijn wij zo blij. 

Keer nu ons lot ten goede, Heer, 

zoals een beek doet in de Zuid woestijn. 

Die onder tranen zaaien, 

zij oogsten met gejuich. 

Vol zorgen gaan zij uit 

met zaaizakken beladen; 

Maar keren zingend weer 

beladen met hun schoven. 

 

Lector: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

ALLEN: ZOALS HET WAS IN HET BEGIN EN NU EN ALTIJD EN IN DE EEUWEN DER 

EEUWEN. AMEN. 

 

Koor : Veni Jesu amor mi   
(‘Kom Jezus, mijn lieve Jezus’) 

 

Schriftlezing : Johannes 8 : 1-11 

 

Acclamatie (Koor):  

Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.  
(Luister Heer, en wees ons genadig, want wij hebben tegen U gezondigd.) 
 
Overweging 
 
Stilte 
 
Voorbeden 
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Elke voorbede wordt afgesloten met het zingen van:  

 

Onze Vader (Nieuwe Bijbel Vertaling) 

 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was. 

en breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Zingen :  Magnificat, lied 157a  

Afsluitend Gebed 

Heer God, nu de nacht aanbreekt leggen wij vol vertrouwen 

wat voorbij is in uw handen. 

Wil vergeven wat verkeerd was en zegenen wat goed was. 

Geef ons een diepe rust om morgen, toegerust met uw kracht 

elke taak weer op ons te nemen die Gij ons geeft. 

 

Zegenbede 

V: Een rustige nacht en een goed einde 

 schenke ons de Eeuwige God 

A: AMEN. 

 

Slotlied   543 : 1, 2, 3 Gij zijt in glans verschenen 
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Orgelspel: “Fuga in b-moll BWV 579  

De collecte aan het eind van de dienst is bestemd voor De Poorters van Naarden 

 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee. 


