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Vespers op de vijfde zondag van de Veertigdagen 
Zondag Judica (‘Doe mij recht’, Psalm 25, 15.16) 

 
26 maart 2023 

 

 
 

Die gevangenen verlost met caritaeten 
Het komt hier nae zijner zielen te baten 

 

Ontmoetingskerk Dordrecht 
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In stilte komen we binnen en bereiden wij ons voor. 
 
Muziek: Andante en Vivace (Partita 5 voor hobo en orgel) – Georg Philipp 
Telemann 
 
Opening 
 
Liturg : Nu de avond valt,  
Allen : LAAT UW LICHT ONS LEIDEN! 
Liturg : In de lichtkring van uw liefde verzameld, 
Allen : LAAT UW LICHT ONS LEIDEN! 
Liturg : Nu hier de avond valt, 
Allen : ZINGT ONS DE STILTE UW NAAM TER EER 
Stilte 
Liturg : LAAT UW LICHT ONS LEIDEN! 
 
Hymne: Lied 547: 1 - 6 
 
Psalmengebed: Psalm 142 
 
Liturg : Het behage U, o God, ons te redden 
Allen : O HEER, HAAST U ONS TE HELPEN. 
 
Lezen: Psalm 142: 1 – 3  (Naardense Bijbel) 
 
1 (Leerdicht van David; toen hij was in de spelonk, een gebed). 2 Met mijn 
stem schreeuw ik het uit tot de ENE,  
met mijn stem smeek ik tot de ENE om genade. 3 Ik stort mijn misbaar uit 
voor zijn aanschijn, ik meld voor zijn aanschijn mijn benauwing. 
 
Zingen: Psalm 142: 3, 4 

 
Lezen: Psalm 142: 6 – 8 
 
6 Schreeuwen zal ik tot u, ENE, ik blijf zeggen: ‘mijn toevlucht zijt gij, mijn deel 
in dit leven op aarde!’ 7 Sla acht op mijn jammeren, want voor wat ook ben ik 
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te zwak, - Aan mijn vervolgers ontruk mij, want die zijn mij te machtig! 8 O, 
leid uit de kerker mijn ziel om uw naam te kunnen danken! – mij zullen 
oprechten omstuwen, omdat gij het aan mij hebt voltrokken.   
 
Korte toelichting op de afbeelding en de teksten 
 
Lezingen 
Mattheüs 25, vers 36c: Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. 
Hebreeën 13: 1-3: 
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo 
hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om 
de gevangenen als of u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden 
als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.  
 
Stilte 
 
Muziek: Siciliana (Partita 5 voor hobo en orgel) – Georg Philipp Telemann. 
 
Canticum: Lied 158b 
 
Gebeden  
Liturg : Ons gebed worde gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. 

Allen : HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN ALS HET AVONDOFFER. 
 
Voorbeden, met gezongen responsie Lied 367 e:  ‘Heer, onze God, wij 
bidden U, verhoor ons’  
 
Stilte 
 
Avondgebed: Verzoening (Jacqueline Roelofs – van der Linden) 
 
Geef ons de wil om door te gaan: 
laat ons toch samen weer uw weg betreden 
en onze woorden niet tot spijkers smeden  
om daarmee and’ren aan het kruis te slaan.  
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Geef ons een oor dat kan verstaan: 
soms houden woorden goede wil verborgen, 
maar luist’rend met ons hart, kunnen wij zorgen 
dat haast gesloten deuren opengaan. 
 
Geef ons de moed om door de pijn  
van onze misverstanden heen te kijken, 
steeds trachtend om elkander te bereiken, 
zodat wij samen weer uw mensen zijn.  
 
Geef ons een glimp van het geduld 
waarmee U generaties hebt zien falen. 
Laat uw begrip en liefde nederdalen, 
opdat uw geest elk mensenkind vervult.  
 
Avondlied: Lied 246 b: 1, 2, 6 
 
Zegenbede 
Liturg : Laten wij de HEER loven 
Alen  : EN GOD DANKEN. 
Liturg : Zegene en behoede ons de barmhartige HEER. 
Allen : AMEN (gezongen) 
 
In stilte verlaten we de kerk 
 
_______________________________________________________________ 
Orgel: Dick Ouwehand 
Hobo: Jan Doornik 
Koster: Kees Abrahamse 
Voorbereiding: Gerda Post en Gert Kruit 
Afbeelding: De zeven werken van barmhartigheid, de 

gevangenen bezoeken 
(De Meester van Alkmaar, 1504; Rijksmuseum        
Amsterdam) 


