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Vesperviering 

vrijdag 24 september 2021 

 
 

Ruimhartig 
Wie niet tegen ons is, is vóór ons! 

 
 
 

 
 
 
voorganger: Lidwien Meijer 
lector: Yvonne Buys en Yvon Westhuis 
muziek: Wim van der Steen (piano en zang) 
camera: Elly Barendregt-Koalsie 
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Muziek 

 

Het is 17.00 uur: we steken de kaars aan 
 
Welkom en inleiding 
 
De eeuwige brengt ons hier samen, de God van liefde, licht en vrede. In de Naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen.  
Van harte welkom, wat fijn dat jullie er weer zijn. Hier in de kerk, en thuis via de techniek, 
die ons de laatste jaren zo ten dienste staat.  
Het is vredesweek, al zoveel jaren wordt dat gevierd in september, en al zoveel jaren kun je 
denken: wat helpt het eigenlijk zo’n week. Toch blijven we standvastig stilstaan bij de vrede. 
Dit jaar met als thema: Inclusief samenleven. Wees je bewust, bij alle beslissingen die je 
neemt als individu dat dit consequenties heeft voor het klimaat, voor andere mensen. Wees 
ruimhartig…  laat de geest waaien, laat je niet bepalen door de letter van de wet, maar door 
die Goede Geest die waait waarheen zij wil.  
En licht en liefde deelt.  
Hier staan we bij stil vandaag, in ons bidden en zingen, ons gebed en luisteren naar de 
woorden van Marcus, waar Jezus ook de ruimhartigheid centraal stelt, tegen alle 
vooroordelen en beperktheden in.  
Ik wens ons allen een inspirerende, vredevolle Vesper toe. 

 
Korte stilte 
 
Lied: Om liefde gaan wij een leven  
   (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 46b) 
 
Om liefde gaan wij een leven,  
zeilen wij over de zee,  
vliegen wij langs de hemel,  
om liefde gaan wij een leven  
met licht en met donker mee.  
Vogeltje van de bergen  
wat zwoeg je dapper voort?  
Om wat ik uit de verte  
van liefde heb gehoord.  
 
Om liefde gaan wij een leven,  
graven diep in de nacht,  
kruipen wij onder de hemel  
om liefde gaan wij een leven  
om weten en stille kracht.  
Mensje, één van de velen,  
waar snelt je voetstap heen?  
Waar is te vinden dat ene,  
daar snellen mijn voeten heen.  
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Om iemand gaan wij een leven,  
wagen wij dood na dood,  
zwerven de verste wegen  
om jou, op hoop van zegen,  
mijn liefde, mijn reisgenoot.  
Dalen van zwarte aarde,  
bergen van hemelsblauw,  
om alles ga ik dit leven  
om alles of niets met jou. 
 

Openingsgebed 
 
Eeuwige,  
geef dat wij plaats maken voor U vanmiddag, voor uw licht, uw vrede.  
Maak onze harten ruim voor U, opdat wij U ervaren,  
uw vrede, de vrede en de wijsheid van uw Zoon Jezus.  
Help ons daarbij door uw Heilige Geest, die steeds met ons gaat op onze weg,  
Hier op deze dag en in al onze dagen, Amen. 

 
We bidden psalm 91 
 
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God, 
wie overnacht in de schaduw van God almachtig, 
hij zegt tot de Heer: mijn toevlucht zijt Gij, 
mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen. 
 
Mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen. 
 
Hij zal u dekken met zijn vleugels 
onder zijn wieken vindt gij uw veiligheid. 
 
Mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen 
 
Bij nacht en ontij zult gij niet bang zijn 
en vrees overdag geen aanval in de rug. 
 
Mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen 
 
Klamp je maar vast aan Hem, Hij zal ons redden, 
wij zullen leven tot in lengte van dagen. 
 
Mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen 
 
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God, 
hij zegt tot de Heer: mijn toevlucht zijt Gij. 

 
Mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen 
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We zingen psalm 118III 

   (Gezangen voor Liturgie, blz. 200-201) 
 
Mijn God zijt Gij, U wil  ik danken,  
mijn God, U in de  hoogte  steken.  
Ik spreek  U uit, ik noem uw naam, zowaar als ik leef. 
 
Mijn God zijt Gij, U wil  ik danken, 
zowaar als ik leef. 
 
Ik  was  gevangen en  riep: God, en Hij heeft mij geantwoord.  
Hij heeft mij de ruimte gegeven, Hij komt voor mij op als  een vriend.  
 
Beter te  schuilen bij  God dan te vertrouwen op mensen,  
beter  te schuilen bij  God dan te vertrouwen op macht.  
 
Ik  was  geslagen, maar God heeft mij overeind  geholpen.  
Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op. 

 
Evangelielezing: Marcus 9, 38-42 
 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 
Johannes zei eens tegen Jezus: 
`Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven, 
en wij hebben hem tegengehouden, omdat hij geen volgeling van ons was.’ 
Maar Jezus zei: `Houd hem niet tegen, want iemand die in mijn naam een machtige daad 
verricht, zal niet gauw kwaad van Me spreken. 
Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons. 
Want als iemand je een beker water geeft omdat jullie van Christus zijn, Ik verzeker jullie, 
zijn loon zal hem niet ontgaan. 
Wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een 
molensteen om zijn nek in zee geworpen worden. 

 
Gezongen acclamatie: Dat een nieuwe wereld   

   (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 402) 
 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg en water stroomt 
voor allen. 

 
Overweging  
 
Het zal je maar overkomen: Je denkt dat je goed gehandeld hebt, een goede actie hebt 
gedaan maar als je er over vertelt valt kritiek je ten deel. Dat overkwam Johannes, de 
geliefde leerling van Jezus, toen zijn meester hem op niet mis te verstane wijze terecht wees.  
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De lezing die we zojuist gehoord hebben geeft een spanningsveld aan tussen Johannes en 
Jezus maar is dieper te verstaan als de spanning tussen mensen buiten sluiten of mensen 
ruimte geven, tussen het eigen gelijk en de ruimhartigheid van God. 
Wat speelt er: 
Onderweg is Johannes samen met wat medeleerlingen een vreemdeling tegengekomen die 
in naam van Jezus demonen uitdrijft. Johannes vertelt aan Jezus : “Meester we hebben hem 
gestopt, want hij is geen volgeling van ons!”  Je hoort Johannes verontwaardiging. Hij denkt 
in bevoegdheden en regels. De man hoort niet bij ons, is een buitenstaander daarom mag hij 
niet handelen in uw naam en dus hebben we hem gestopt. Johannes is overtuigd van zijn 
goede optreden; hij hengelt bijna naar een compliment van Jezus.  
Jezus’ reactie is volstrekt anders dan hij verwacht: Houd hem niet tegen! Iemand die in mijn 
Naam een machtige daad verricht zal niet gauw kwaad van mij spreken. En om dit nog eens 
te versterken: Wie niet tegen ons is, is voor ons!  
Dit korte zinnetje, een oneliner, houdt heel Jezus verkondiging over het Rijk Gods in. Wie 
niet tegen ons is, is voor ons. Bij Jezus worden de grenzen van de eigen groep doorbroken. 
Iedereen mag meedoen die bijdraagt aan het verbeteren van de wereld, bevrijding van 
mensen, aan het realiseren van Gods Koninkrijk. Dit is wat we noemen inclusief denken. 
Hoe anders was de reactie van Johannes die samen te vatten is als : Wie niet voor ons is, is 
tegen ons! Dit leidt tot exclusief denken: het belang van je eigen groep leidt tot het 
uitsluiten van anderen. In het uiterste geval leidt het tot gevangenneming, marteling en 
dood. Dit exclusief denken leidt vaak tot conflicten en oorlogen.  
Er ligt nog een diepere laag in dit verhaal. Marcus schrijft ten tijde van de eerste 
christengemeenschappen en in feite gaat dit verhaal ook over de kwestie van het 
leiderschap binnen de jonge christengemeenschappen. Zijn de bevoegdheden exclusief 
weggelegd voor de apostelen en hun opvolgers of kunnen ook anderen leidinggeven aan de 
geloofsgemeenschappen? Dit is nog steeds een actuele kerkelijke vraag!   
De boodschap van Jezus is helder en klinkt uiterst actueel ook in deze vredesweek: Wie niet 
tegen ons is, is voor ons. Het gaat om de ruimhartigheid jegens anderen tegenover de 
exclusiviteit van de eigen groep. Iedereen die meewerkt aan de goede zaak, aan de komst 
van Gods Rijk op aarde wordt gewaardeerd en gezien.  Zo werken we samen aan vrede. 
Vrede komt dichterbij als we Jezus open houding navolgen.  
Dan zal een nieuwe wereld komen in Uw naam, Uw Rijk kome, Uw Vrede kome! 

 
Meditatieve muziek 

 
Wierook 
 
Voorbeden 
Gezongen acclamatie: Dichtbij is God 
   (Liedboek 2013, 145b) 
 
Dichtbij is God 
voor wie Hem roepen 
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Om ruimhartigheid bidden wij. 
Dat we verder kijken dan regels en wetten, 
dan rassen en talen, rangen en standen. 
Dat Gods liefde steeds wordt gedeeld en kan groeien, voor alles en allen.  
Laat ons zingend bidden. 
 
Om vrede bidden wij. 
Vrede in onze huizen, in onze straten en steden.  
Vrede in onze stad Schiedam  
waar soms geweld is en afstand,  
maar ook zoveel medemenselijkheid.  
Dat wij daaraan bijdragen.  
Dat wij elkaar nabij zijn.  
Laat ons zingend bidden. 
 
Om vrede in ons land bidden wij.  
Om meer rust en bezinning,  
om eenheid waar verdeeldheid is.  
Om politici, die oog hebben voor wat weerloos en kwetsbaar is,. 
Laat ons zingend bidden. 
 
Om vrede voor onze gewonde aarde bidden wij.  
Dat zij weer in balans mag komen. 
Dat er een goede toekomst mag zijn  
voor onze komende generaties.  
Laat ons zingend bidden. 
 
Bidden we voor de opgegeven intenties. 

 
Stilte 
 
Onze Vader 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.   
Amen. 
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Lied: Komen ooit voeten gevleugeld 
   (Gezangen voor Liturgie, nr. 484) 
 
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede; 
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede. 
 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 
 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan - 
vrede de weg voor mijn voeten. 

 

Slottekst 
 

Menselijk 

Een mens wordt menselijk door uit te gaan naar de ander.  

En dat is de kracht van de liefde.  

Ik ben begrensd als mens, maar dankzij de liefde kan ik van grenzen drempels maken,  

En die overschrijden.  

Ware broederschap aardt de samenleving.  

Broederschap komt dan ook vóór vrijheid en gelijkheid.  

We kunnen pas gelijken zijn, als we in liefde verbonden zijn,  

En pas vrij zijn, als we broeders en zusters zijn.  

Tekst van paus Franciscus, Encycliek Fratelli Tutti 

 

Mededelingen 

 

Zegen  
 

Moge onze God ons zegenen met zijn licht. 

Moge Hij bij ons zijn op het pad dat we gaan, voor ons, achter ons, in ons. 

Mogen wij zo gezegend onze weg vervolgen,  

in de Naam…   
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Lied: De vrede van Christus (Behoed en bewaar jij ons) 

   (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 252) 

 

Behoed Jij ons, lieve God (tekst van een lied) 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God. 

Wijs Jij ons de goede wegen. 

Wil in de woestijn het manna zijn. 

Omgeef Jij ons met jouw zegen. 

 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

en geef geloof en vertrouwen, 

een vlam die niet dooft, 

in vrede gelooft; 

geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God. 

omgeef Jij ons met jouw zegen. 

Wil in de woestijn  

een bron voor ons zijn, 

en zet ons op nieuwe wegen. 

 

Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------- 

 
 

De Vesperviering is een initiatief van parochianen  
van Parochie De Goede Herder Maassluis-Vlaardingen-Schiedam 

en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid  
van de pastoraatsgroep de Goede Herder Schiedam. 

De Vesperviering wordt de laatste vrijdag van elke maand gehouden. 


