
 
Vespers op de vierde zondag in de 

Veertigdagentijd, de werken van 
Barmhartigheid 

 
Zondag ‘De zieken bezoeken’ 

naar Matteüs 25: 36b 

‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ 

 
19 maart 2023 

 
 
 

‘1 van de 7 werken van barmhartigheid’ van de 

Meester van Alkmaar’ 
 

Ontmoetingskerk - Dordrecht 

 



2 
 

 
 

 
In stilte komen wij binnen en bereiden ons voor. 

 
Muziek   Adagio uit Sonata C-dur Op.5 Nr. 3 A. Corelli 
 

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, 2, 4, 6. 

 

Psalmengebed 

 

Liturg : Het behage U, o God, ons te redden 

Allen : O HEER, HAAST U ONS TE HELPEN. 

 

Lezen Psalm 23:1-3 (NBV) 

Een psalm van David. 1 De Heer is mijn herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in 

groene weiden en voert mij naar vredige water, 

3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige 

paden tot eer van zijn naam. 

 

Zingen Psalm 23: 2 

 

Lezen Psalm 23: 5-6 (NBV) 

5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u 

zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn 

leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in 

lengt van dagen. 
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Korte toelichting op het beeld op pagina 1 

 

Lezing Johannes 5: 1-9 (NBV21) 

 

Genezing in het bad van Betzata 

1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar 

Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een 

bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws 

Betzata heet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, 

blinden, kreupelen en misvormden. 5 Er was ook 

iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus 

zag hem liggen; Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei 

tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ 7 De zieke 

antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er 

niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, 

maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ 8 

Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9 En 

meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat 

op en liep. Nu was het die dag sabbat. 

 

Stilte 

 

Muziek Largo uit Sonata a-moll RV 108 A. Vivaldi 
 

Canticum Lied 158b 

 

Gedicht Ziekenbezoek (van Judith Herzberg) 

Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn 

bed. Toen hij zijn hoed had opgezet zei ik, nou, dit 

gesprek is makkelijk te resumeren. Nee, zei hij, nee 

toch niet, je moet het maar eens proberen. 

 

Gebeden 

 

Liturg: Ons gebed worde gesteld als reukwerk voor uw 

aangezicht. 

Allen: HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN ALS HET 

AVONDOFFER. 
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Voorbeden, met gezongen responsie 367-e: 

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Stilte 

 

Avondgebed (tekst: Sytze de Vries) 

 

Als wij moeten gaan langs de grenzen van het leven, 

waar ziekte ons klein maakt, onzeker en afhankelijk, 

laat ons leven dan niet verlopen in de angst. Als leven 

pijnlijk wordt, het broze lichaam vervalt: laat er een 

omarming blijven die ons draagt. Laten er mensen zijn 

die ons vasthouden; doel zelf u naam eer aan en laat 

U vinden als wij U zoeken. Amen. 

 

Avondlied Lied 259: 1-4 

 

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 wij de kerk. 

___________________________________ 

Orgel:   Myong-hee Chon 

Blokfluit:  Kwang-sun Kim 

Koster:  Leo Simpelaar 

Voorbereiding:  Corien Simpelaar en Karin Volmer 


