Vesperviering
vrijdag 29 januari 2021

`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!
Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen,
en ze luisteren naar Hem.’
Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.
(Marcus 1, vers 27 en 28)
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• Het is 17.00 uur.
We ontsteken de kaars
• Welkom
Welkom aan u allen die thuis met ons verbonden bent via de kerk tv.
Nu de beperkende corona maatregelen aanhouden en wij in lock-down zijn
wilden we toch graag de vesper vieren om samen te bidden, na te denken
over de woorden die het evangelie van de komende zondag ons aanreikt.
De evangelist Marcus pakt onze aandacht met een heel beeldend verhaal. In
zijn korte, krachtige stijl vertelt hij het verhaal van de uitdrijving van de
onreine geesten. Deze gebeurtenis laat de mensen en de mens wie het
overkomt niet onberoerd. Opmerkelijk dat juist dit verhaal het eerste
openbare optreden van Jezus markeert.
Laten we in deze vesperviering luisteren naar de woorden uit de schrift,
liederen en gebeden die een handreiking zijn voor ons gelovig zelf verstaan
en praktisch handelen in deze moeilijke tijd.
Mogen we in dit gelovig vertrouwen samen zijn vanmiddag:
in de Naam van de Vader, Zoon en H. Geest.
• Korte stilte
• Lied: Wij maken hier een trektocht
Wij maken hier een trektocht door de tijd.
En onze voeten zoeken zeek're wegen,
de rechte paden tussen vloek en zegen,
de horizont achter de eindigheid.
Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is
en onze ogen speuren in het duister
naar vonken van uw glans en van uw luister,
een ster, een vuurvlam in de wildernis.
Wij tellen dagen naar wat komen gaat
en onze harten vullen zich met leven,
met de beloften ooit de mens gegeven,
dat U het bent, die in ons midden staat.
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Wij leven tastend op uw toekomst aan
en onze monden spreken van de dromen,
van visioenen, werelden die komen.
Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.
• Openingsgebed
• We bidden afwisselend Psalm 95
De rots van ons behoud
zijt Gij.
Koning machtiger dan alle goden Gij.
Afgedaald in de diepste afgronden Gij.
De aarde drooggemalen hebt Gij
eigenhandig
de bergen gegrondvest.
Moeten wij dat vandaag nog bezingen
triomfantelijk schallend?
De rots van ons behoud zijt Gij?
Wij zijn nieuwe eeuwen ingegaan,
Ruimen puin, tellen de lijken.
Was het maar waar
dat wij nog konden geloven.
Zoals een kudde kent
de voetstap en stem van haar herder.
De rots van ons behoud
zijt Gij.
Gij laat niet af. Gij zegt in stilte-taal:
‘Verhard je niet.
Wie schamper worden
vinden geen rust.’
(Uit: Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij
Ten Have 2011)
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• We luisteren naar psalm 25III - Houd mij in leven
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt,
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik, een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Gij geeft Uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
(Oosterhuis/Huijbers)

• Evangelielezing: Marcus 1, vers 21 - 28
In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm.
De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge
en gaf er onderricht.
De mensen waren geestdriftig over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag,
en niet als de schriftgeleerden.
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En meteen begon er in hun synagoge iemand
die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:
`Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth?
Bent U gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!’
Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.’
En de onreine geest schudde hem door elkaar
en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.
Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:
`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!
Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen, en ze luisteren naar Hem.’
Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.
• Overweging
Wat een contrasten komen we tegen in de lezing vandaag. Eerst de
geestdrift, het enthousiasme van de toehoorders in de synagoge. De
mensen veerden op, dit was nog eens wat anders dan ze gewend waren.
Ze waren kennelijk een beetje ingedut. Jezus brengt leven, inspiratie. En
dan komt er een stoorzender, die bezeten man. Hij wordt beheerst door
een onreine geest. Jezus weet deze geest uit te drijven, met een hoop
herrie lukt dit! En allen zijn van hun stuk… ontzet. Wat een gezag heeft
deze man uit Nazareth. En het verhaal gaat rond.
Marcus geeft ons in het beeld van de demon, een symbool voor alles wat
ons onvrij maakt en beheerst op een negatieve manier: systemen die ons
beknellen- en we weten van de toeslagenaffaire bij de belastingdienst
waardoor duizenden mensen in de knel kwamen.
Maar ook in onszelf kan zo’n demon aanwezig in de vorm van jaloezie,
achterdocht, angst waardoor je een gevoel van onvrijheid ervaart,
waardoor je jezelf in de weg zit, of anderen doet lijden.
In deze corona tijd voelen velen van ons de omstandigheden als
beknellend, We staan voor de uitdaging: ga je hieraan ten onder, of blijf
je in je denken en voelen een vrij mens?
De bezetene wordt gezien en aangeraakt en bevrijd door Jezus in zijn
eerste openbare optreden. Mogen wij zo ook geraakt worden door hem.
Wie leeft in Jezus geest zal een vrij mens zijn.
Amen.

-5-

• Lied: Lied van het land
Hoe verder onze ogen reiken,
hoe verder weg de bergen wijken
van rood en goud ons toegezegd.
En dood de grond en onder boven zwart masker voor de zon geschoven,
ontij ongeest ons land onrecht.
In zoveel woestenij gevangen
begraven wij ons diepst verlangen:
dat ooit een land van licht zal zijn,
een stad gegrond op recht en rede,
een hart dat weet, een huis van vrede wij zouden daar geboren zijn.
Hoog land, zo ijl zo weggezwegen,
naar jou toe dwalen al mijn wegen
uit diepten waar geen voeten gaan.
Hoe zou ik ooit jou niet behoren.
O stem, geklonken in mijn oren,
nog onvergeten onverstaan.
(Oosterhuis/Oomen)

• Voorbeden
Na elke voorbede:
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.
• 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.
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Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
• Lied: Ik zoek u met gesloten ogen
Ik zoek U met gesloten ogen
en altijd anders dan ik dacht
hebt U zich over mij gebogen
zoals een moeder in de nacht.
Mijn wil, mijn weg, mijn woorden wegen
ik durf nog niet de nacht is dicht
zo ben ik met mijn ziel verlegen
de eeuwigheid valt mij niet licht.
Soms roep ik U met grote vragen
moet ik door diepe stilten gaan
ga dan met mij en wil mij dragen
en spreek mij in mijn wezen aan.
Mij wacht de nacht. Ik wil vertrouwen
want vrede is een ver gezicht.
Wil, als ik val, mij levend houden
en als ik ga, wees dan mijn licht.
Ik zoek U met gesloten ogen
en altijd anders dan ik dacht
hebt U zich over mij gebogen
zoals een moeder in de nacht.
(Ivo de Jong)

• Mededelingen
• Slotgebed
In Jezus, de Mensenzoon,
vol van mededogen,
bewogen om mensen,
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zich verzettend tegen aangedaan lijden,
zich verzettend tegen liefdeloze wetten en regels –
in die Mens zijt Gij gekomen, God,
waart Gij aanwezig.
Door Hem hebben wij een vermoeden gekregen
van uw goedheid, van uw wil om het goede te bevorderen.
Gij wilt de kracht bundelen
van alle mensen die het goede willen,
opdat uw Rijk gestalte krijgt.
Wij bidden U:
mag het goede onder ons en in ons versterkt worden,
geïnspireerd door Jezus Christus,
uw Zoon en Mens onder ons.
Marinus van den Berg

• Zegen
• Zegenlied
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.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
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.
een vlam, die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
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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.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.

--------------------Ga
tot de einden der aarde,
tot het uiterste,
daar zal liefde zijn.
Ga!
(Herman Verbeek)

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.
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