
Vesper  

zondag 22 mei 2022, 17 uur,  Abdijkerk Aduard 

m.m.v. de cantorij o.l.v. Nellie Bolhuis en organist Date Jan Jongsma 

 

Verblijd U 

 

 
 

 

Stilte 

 

Woord van welkom en toelichting op het thema 

Zingen: Lied 280. Vers 1: allen, 2: cantorij, 3: allen, 4 cantorij, 5: allen.  

Drempelgebed 

Lezing: Psalm 42: 1-6  

Zingen: Antifoon en psalm 43  

Antifoon bij psalm 43, van Jan de Vries. Cantorij: 

Doe mij recht, o God en bevrijd mij  

van de mens, die bedriegt en benauwt.  

Doe mij dan recht, o God, kom voor mij op  

en doe mij ontkomen aan spot en bedrog.  

 

psalm 43: vers 1: cantorij, en 3 en 4: allen. De cantorij zingt eerst de antifoon  

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

Allen: Zoals het was in het begin en nu en altijd. Amen. 

Lezing: Joël 2: 21-24  

Voorganger: Zo spreekt de Heer.  
Allen: wij danken God. 



Zingen: Lied 880. Vers 1: cantorij, 2: allen, 3: cantorij, 4: allen. 

Lezing:  

Met hart en ziel loof ik de Heer,  

Hij heeft zijn liefde over allen uitgestrekt. 

Met hart en ziel loof ik de Heer,  

Hij draagt ons leven door de tijden. 

Stilte 

Orgelspel 

Zingen: Lied 321: 1,2: allen, 3 en 5: cantorij, 6: allen. Zetting van Jan de Vries.   

Stilte  

Gebeden:  

Voorbeden, elk beantwoord met gezongen:  

‘keer u om naar ons toe, keer ons om naar elkaar.’ Zetting van Jan de Vries. 

 

 
 

Stil gebed 

Onze Vader (gezamenlijk gesproken) 

Zingen: Avondlied 263. Vers 1: cantorij, 2 en 3: allen.  

Zegenbede:  liedboek 429c 

Voorganger: De Eeuwige zal ons zegenen en behoeden;  

de Eeuwige zal zijn lichtend gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn,  

de Eeuwige zal ons Zijn gelaat toewenden en ons vrede geven.  

 

Allen (zingen): Amen.  

 

Stilte 

 

 

 

 

 

De regenboog staat symbool voor verdriet; de regendruppels zijn de tranen die over de 

wangen van de wereld rollen. Donkere wolken maken de wereld somber, donker en koud. 

De zon is het tegenovergestelde: het maakt de wereld warm, vrolijk en licht. 

Verblijd U 

 


