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Vesperviering 
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voorganger: Lidwien Meijer 
lector: Yvon Westhuis en Gerarda Havermans-van Mourik 
muziek: Leo de Kaper (zang) en Wim van der Steen (piano en zang) 
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Muziek 
 

Het is 15.00 uur: we steken de kaars aan.      
 

Inleiding           

 
Heel hartelijke welkom aan jullie hier in de kerk en aan u die via de livestreamverbinding de 
vesper thuis met ons mee viert.  
We zijn hier samen in de Naam van de Vader…  
We kennen allemaal de uitdrukking: ”Een profeet wordt in eigen land niet geerd”. Wie 
kritische woorden spreekt op een plek waar hij thuis is, wordt niet gewaardeerd.  
De evangelietekst waar we straks naar luisteren vertelt van een forse aanvaring tussen Jezus 
en zijn stadsgenoten in de synagoge van Nazareth. Wie denkt hij te zijn, die 
timmermanszoon Jezus? 
Nu, die timmermanszoon is niet gekomen om zijn stadsgenoten naar de mond te praten, om 
hun wil te doen maar hij is gekomen om de Wil van de Vader te doen. Jezus plaats zich in de 
lijn van de profeten Jesaja en Elisa. Gods profeten verleggen grenzen. Jezus wil die 
grensverleggende weg verder gaan.  
Profeten brengen geen gemakkelijke boodschap; zij worden niet in eigen stad en land 
geëerd. 
Dat stelt ons de vraag: durven wij woorden te spreken als hedendaagse profeten, en durven 
we echt serieus te luisteren naar profeten van onze tijd met hun soms ongemakkelijke 
boodschappen, of reageren we eerder als de geïrriteerde synagoge gelovige uit Nazareth. 
Laten we daarom stil worden voor gebed…… 
 

Korte stilte 
 
Lied: Hier in de schaduw van de stilte (Zangen van zoeken en zien, nr. 217) 

 
Hier in de schaduw van de stilte,  
geborgen in gebed en zang, 
ver weg van haasten en de kilte  
van dag aan dag, van klein belang, 
hier in het lezen en het schouwen,  
in wijsheid en in zwijgzaamheid, 
kan menigeen zich toevertrouwen  
aan stilstaan tot in eeuwigheid. 
  
Wie in dit huis van heilig wachten 
de open ruimte binnen gaat, 
wie hier het leven wil verzachten,  
de woorden en de geest verstaat, 
wordt hier gedragen door de tijden, 
gaat open uit geslotenheid,  
ontmoet, met wie de uren wijden, 
de Eeuwige in eeuwigheid. 



 
3 

Wie in dit vieren wil verkeren 
waar leegte in de ziel verwijdt, 
zal aan de jaren niet verteren, 
ontdekt de zegen van de tijd. 
Langzaam verschijnen gouden lagen 
van Gods onzichtbaar stil Gelaat, 
als een icoon gezien, gedragen, 
als teken van de eeuwigheid. 

 
Openingsgebed          
 
Wees bij ons God, hier in deze ruimte van de kerk, waar we ruimte maken voor U.  
Wees bij de mensen thuis die met ons meebidden en misschien wel zingen.  
Waar we ook zijn, maak ons ontvankelijk voor U zodat we U vinden mogen vanmiddag, in de 
Woorden van de Schrift, in de stilte, in ons gebed.  
En in het licht van de kaars, symbool van uw Licht dat er altijd is.  
Amen. 
 

We bidden psalm 71 (Gezangen voor Liturgie, blz. 116-117)    
      
L: Uw gerechtigheid wil ik melden, 
 elke dag weer uw heil. 
A: Uw gerechtigheid wil ik melden, 
 elke dag weer uw heil. 
 
L: Heer, bij U zoek ik toevlucht, 
 laat mij niet voor immer vernederd. 
 Gij die rechtvaardig zijt, ontzet mij toch, geef mij uitkomst. 
 Neig uw oor tot mij, schenk mij uw heil. 

 
A: Uw gerechtigheid wil ik melden, 
 elke dag weer uw heil. 
 
L: Wees mij tot een rots, tot een burcht waarheen ik immer mag komen. 
 Houd mij, God, uit de greep van de bozen, 
 die klauw van wie vals zijn en wreed. 
A: Uw gerechtigheid wil ik melden, 
 elke dag weer uw heil. 
 
L: Gij, Heer, Gij waart mijn hoop, 
 mijn betrouwen van dat ik jong was: 
 van de moederschoot af was ik veilig bij U, 
 Gij, die mijn helper zijt sinds ze me droeg. 
 
A: Uw gerechtigheid wil ik melden, 
 elke dag weer uw heil. 
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L: Ik mag U weer loven met harpspel! 
 O mijn God, om uw trouw,  
 bij de citer mijn psalmen U zingen, 
 Gij, Heilige Israëls. 
 
A: Uw gerechtigheid wil ik melden, 
 elke dag weer uw heil. 

 

We zingen psalm 72II (Gezangen voor Liturgie, blz. 122-124) 

 
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis. 
  
Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, Hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon. (refrein) 
 
Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn.  
 
Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen. (refrein) 
 
Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens. (refrein) 

 
Evangelielezing – Lucas 4, vers 21-30      

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: 
`Vandaag is het Schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’ 
Ze betuigden Hem allemaal hun bijval 
en verbaasden zich over de woorden van genade 
die uit zijn mond vloeiden en zeiden: 
`Dat is toch de zoon van Jozef?’ 
Hij zei tegen hen: 
`U zult Mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden: Dokter, genees jezelf! 
Doe ook hier in je vaderstad wat, naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd.’ 
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Hij vervolgde: 
`Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig. 
Om u de waarheid te zeggen, 
er waren veel weduwen in Israël ten dage van Elia, 
toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef, 
zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land. 
Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd, 
maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 
En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa; 
toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ 
Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede; 
ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit 
en dreven Hem tot aan de rand van de berg 
waarop hun stad was gebouwd, 
om Hem in de afgrond te duwen. 
Maar midden tussen hen door ging Hij door en vertrok. 

 
Gezongen acclamatie: Herschep ons hart (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 97) 

 
Herschep ons hart, heradem ons verstand, 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet, Verberg U niet. 
 

Overweging           

 
Jezus is in de synagoge. De synagoge van Nazareth, zijn thuisstad. Letterlijk betekent het 
woord: plaats van samenkomst.  
Jezus liet zich horen: hij sprak met gezag. Men stemde ermee in. Men stond verbaasd. Ik kan 
me dat wel voorstellen, zoveel wijsheid, zoveel echtheid. En ook nog eens een jongen uit 
hun midden, een zoon van Jozef, toch gewoon een timmerman…  
Jezus was geloofwaardig voor hen. Ze hadden het gevoel: het klopt. Zijn woorden waren 
balsem voor hun ziel. Ze waren misschien wel trots op hem, zoals je trots kunt zijn op 
iemand uit jouw stad die een medaille wint op de olympische spelen.  
En toch komt er in dit verhaal een omslag. Hij morrelt kennelijk aan hun grenzen. Hij schudt 
ze door elkaar. Jullie zitten wel allemaal braaf te luisteren, maar uiteindelijk wordt een 
profeet niet geëerd in zijn thuisstad. Kijk maar naar Elia, zei hij. Die had honger, niemand 
hielp hem in zijn thuisstad, alleen die weduwe uit Serepta, iemand uit een andere streek. Die 
gaf hem brood.  
En Elisa, de opvolger van Elia. Deze genas een melaatse, en dat was niet iemand uit zijn 
eigen volk, maar een Syriër, Naäman. Die had kennelijk een groot geloof, groter dan zijn 
eigen volksgenoten.  
Jullie zijn wel heel goed naar me aan het luisteren, maar wat stelt het hier binnen deze 
veilige muren nu echt voor? Wat doe je als je straks weer buiten staat, ga je het dan doen 
wat ik hier zeg? En wat de profeten zeggen uit de Geschriften?  
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Help je de mensen die honger hebben, heb je dan aandacht voor de zieken, de gevangen? 
Ga je Gods weg, van barmhartigheid en naastenliefde? Of je eigen veilige, platgetreden 
paadje…  
Deze woorden waren geen balsem voor hun ziel, dit sneed door hun ziel. Waarschijnlijk sloeg 
hij de spijker op zijn kop, en daarom werden ze zo boos. Hij wordt bijna gelyncht door hen… 
maar hij is sterker. Onverschrokken gaat hij tussen hen door, zijn eigen, moedige, 
grensverleggende weg. De weg van een God van liefde en recht.  
Dezelfde vragen worden ook aan ons gesteld. Wat doen wij, buiten de muren van dit veilige 
gebouw, waar wijze woorden worden gesproken en gezongen? Het antwoord is aan ieder 
van ons. 
 

Meditatieve muziek 

 
Wierook           
 
Voorbeden           
 
Gezongen acclamatie: Dichtbij is God (Liedboek, nr. 145b) 

 
Dichtbij is God  
voor wie Hem roepen. 
 
 
Om moed bidden we. 
De moed om als het nodig is, buiten onze eigen veilige paden te gaan.  
Onze nek uit te steken, te durven spreken, te durven doen 
en grenzen te verleggen, naar U toe, God. 
Laat ons zingend bidden. 
 
Om alle profeten, bidden wij die in onze tijd optreden.  
Mensen met echt gezag, geloofwaardig in woorden en daden,  
inspirerend en krachtig.  
Dat zij mogen in dit spoor mogen blijven gaan, ondanks alle tegenwind.  
Laat ons zingend bidden. 
 
Om hulp en troost bidden wij.  
Voor al die mensen die in nood verkeren. 
Zieken, vluchtelingen, gevangenen, armen,  
dat wij die helpers, die troosters mogen zijn.  
Dat wij hulp en troost mogen ontvangen, als wij het nodig hebben.  
Laat ons zingend bidden. 

 
Intenties 
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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. 
 

Lied: Wij zullen een van ziel (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 119) 

 
Wij zullen, één van ziel, Zijn lichaam worden,   
Zijn uitstralende kracht in deze wereld,   
als wij de woorden doen van de Thora,   
die Jezus heeft gedaan en doorgegeven.   
Zijn Geest is het, die ons te samen voegt,   
en liefde, die ons maakt tot Zijn gemeente.      
 
Deemoed, geduld, ontferming, vonken, geest,   
waar mensen afgekeerd zijn van geweld,   
niet zwichten voor de oude dode wereld   
van geld is God, of welk bewind dan ook,   
waar wij elkaar behoeden en doen leven,   
waar laatsten eersten zijn, daar woont Hij in.    
 
Weest daarom één van harte en van hoop,   
de Geest bestiere uw intiemst verlangen:   
een nieuwe aarde in gerechtigheid,   
waar brood en liefde is genoeg voor allen.   
Geliefden, nooit heeft iemand God gezien.   
Wie naar de liefde leeft, zal in Hem wonen 
 

Slottekst (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 515)      
 
Maak mijn hart een oase van stilte, 
Maak mijn lichaam een tempel van rust, 
Maak mijn geest een onbeschreven blad, 
Maak mijn ziel een spiegel van licht. 
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Maak mijn mond zonder oordeel, 
maak mijn ogen onthecht, 
maak mijn oren tot horen bereid. 
Dat ik leer staan met lege handen. 
 
Dat ik mag aanvaarden wat is, 
mag vertrouwen wat komt, 
mag loslaten wat was, 
op adem mag komen ieder moment. 
 
Alles begrijpend ben ik wijs, 
niets grijpend ben ik liefde, 
niets bezittend ben ik vrij, 
niets waar makend ben ik waar. 
 
Toon mij het gezicht van 
voor ik begon. Maak mij 
één met alles, één met allen, 
één met de Bron.  

 
Mededelingen          
 

Zegen            
 
De zegen van de God van Sara en van Abraham,  
van Elia en Elisa  en al die profeten 
de zegen van de Zoon uit Maria geboren 
de zegen van de Heilige Geest die over ons waakt 
als een moeder over haar kinderen 
zij met ons allen, Amen. 
 

Lied: Blijvende nabije (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 253) 

 
Blijvende  Nabije,  zegen  ons,  
vul  ons  met  jouw  sterkte,  hemelhoog.  
Hoor  ons  zingend  bidden,  onze  stem.  
Leid  ons,  adem  van  God.  
 
Blijvende  Nabije,  zegen  ons,  
blaas  in  ons  jouw  adem,  nieuwe  moed.  
Bouw  bij  ons  jouw  woning,  vredeshuis.  
Hoor  ons,  wees  onze  God.    
 
Blijvende  Nabije,  zegen  ons,  
Draag  ons  in  jouw  handen,  maak  ons  één.  
Neem  van  ons  de  boosheid  en  de  wraak.  
Maak  ons  mensen  van  jou. 
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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. 


