
VESPER 

op woensdag 29 maart 2023 

in de Dorpskerk te Bloemendaal 

aanvang: 19.30 uur 

Liturgen: Hanny Korstjens en Jaap Boor  

Vleugel: Agnes van Bekkum 

thema: “Uit liefde voor elkaar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uitsnede handen Schepping van Adam, Michelangelo Buonarroti  

 

WILT U ALSTUBLIEFT STIL ZIJN VOOR AANVANG VAN DE VESPER? 

 
Vleugelspel: Passagio, Ludovico Einaudi (!955 -  ) 

 

Introïtus (de gemeente gaat staan) 

l: Heer, open mijn lippen. 

a: Mijn mond zal zingen van uw eer. 

l: O God, kom mij te hulp. 

a: Heer, haast u mij te helpen. 
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Openingslied Tekst: Huub Oosterhuis, melodie Tom Löwenthal 

 

 (de gemeente gaat zitten) 

 

Psalm 4 

(Afwisselend gelezen tussen voorganger en gemeente: 

v = voorganger a = allen) 

 

Psalmlezing: psalm 4 Huub Oosterhuis (afwisselend gelezen: liturg/allen)) 

 

v:         Hoor mij, wees niet doodse stilte 

           Geef mij antwoord als ik roep 

a:         Uit mijn afgrond hoor mij roepen: 

           geef mij ruimte wijd als hemel 

v:         Mens, Hoe lang nog hou je vast aan 

           schijn en noodlot? Kom tot inkeer. 

a:         Hij geeft antwoord als je roept. 

           Hij geeft ruimte, wijd als hemel. 

v:         Hier nu hoor mij. Kom tevoorschijn. 

           Niet om ‘t een of ander roep ik. 

a:         Om een nieuwe aarde schreeuw ik 

           als een vrouw in barensweeën. 

v:         Zal ik ooit nog veilig wonen 

           slapen in een droom van vrede? 

a:         Ja ik zal nog - geef mij antwoord 

           Hoor mij. Wees niet doodse stilte. 

 

Zingen: Lied 538: 1, 2 en 3 tekst Willem Barnard, melodie Straatsburg 1545 

 

Lezing: Gen. 1: 26-31 (NBV) 

26God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; 

zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over 

het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep 

de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk 

en vrouwelijk schiep Hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees 



3 

vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: 

heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle 

dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle 

zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel 

zijn. 30Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan 

de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef Ik alle groene planten 

tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31God zag alles wat Hij had gemaakt: het was 

zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. 

 

Vleugelspel: Menuet in C groot  Joseph Haydn (1732 - 1809) 

 

Overdenking  

 

Moment van Stilte 

(Op dit moment is er een langere stilte, als tegenwicht tegen alle onrust in en om ons 

heen.) 

 

Voorbeden 

De stilte gaat over in de voorbeden, met daarna gelegenheid om zelf een kaars aan te 

steken onder het zingen van: “Als alles duister is” 

 

Ter afsluiting bidden wij het “Onze Vader” 

 
Slotlied (staande): Lied 536: 1 en 4 tekst Willem Barnard, melodie Frits Mehrtens 

 

Zegenbede (gezongen):

  

Liturg: 

De Levende zegene en behoede ons  

De Levende doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig  

De Levende verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. 
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Allen:   

 

 

Vleugelspel: Andante cantabile,  Carl Czerny (1791 -1857)   

 

 

 

We verlaten in stilte de kerk 

 

 

Maak uw gift over voor ‘Moldavië’ op  

NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië  

of via  

  

  

  

  

 


