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Muziek
Het is 17.00 uur: we steken de kaars aan.
Welkom en inleiding
Hartelijk welkom aan u allen die via Kerk TV met ons verbonden bent in deze
vesper. In deze onzekere tijd versterken we ons geloof door digitaal samen te
komen. We blikken vooruit naar de vijfde zondag van Pasen. Er klinkt een
evangelietekst van Johannes en we horen daarin een liefdevolle aansporing en
een waarschuwing.
De eerste christengemeenschappen vierden hun wankelende geloof door
samen te komen en zich verbonden te weten met elkaar, net als wij hier samen
komen om ons geloof te vieren en ons verbonden te weten met elkaar en met
God. Precies over het verbonden zijn gaat het vandaag in het evangelie. De
tekst is het begin van de tweede afscheidsrede van Jezus; hij weet van zijn
naderende einde. Hij spoort zijn leerlingen aan en wijst hen een weg naar de
toekomst, door gebruik te maken van voor hen vertrouwde beelden: de
wijngaardenier, wijnstok en wijnrank. Ik ben de wijnstok zegt hij. Jullie zullen
vrucht dragen als je met Mij verbonden blijft.
Het zijn woorden die ons nu nog kunnen treffen in deze tijd van een pandemie,
waarin verbondenheid met elkaar zo wordt bemoeilijkt. Mag deze viering, ons
bidden en zingen, het spreken en de stilte ons weer inspireren en verenigen
vanmiddag.
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.
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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.
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
Eeuwige, altijd aanwezige en luisterende God,
leer ons tot u spreken.
Onpeilbare, toch nabij, leer ons naar u tasten.
Stem in de diepte van ons hart, doe ons horen.
Bron onder ons bestaan,
wel in ons op, dat wij stromen.
Lucht, wind, vuur van geest,
adem in ons, laat ons ademen in u.
Want u leeft onuitroeibaar in onze ziel.
Altijd aanwezige kracht van liefde,
wees hier aanwezig, in ons midden.
We bidden psalm 22
Gij zijt mijn God van de moederschoot af.
Hebt Gij mij niet getrokken uit de schoot,
mij niet doen rusten aan de borst van mijn moeder.
Gij zijt mijn God van de moederschoot af.
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Ik werd bij mijn geboorte in uw handen gelegd.
Gij zijt mijn God van de moederschoot af
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest,
nu en alle dagen tot in eeuwigheid.
Gij zijt mijn God van de moederschoot af.
We zingen psalm 25I – Naar U gaat mijn verlangen Heer
(Gezangen voor Liturgie blz. 44)

Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Zoudt Gij ooit mij te schande maken,
neen, voor allen die op U wachten
zijt Gij een goede en betrouwbare God.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
zet mij op het spoor van uw waarheid.
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Evangelielezing - Johannes hoofdstuk 15, vers 1-8
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes
Jezus zei tot zijn leerlingen:
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg.
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En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij,
zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.
Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.
Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,
want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,
maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,
zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem –
draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.
Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank:
ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden.
Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven,
vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel.
Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen
en jullie je mijn leerlingen betonen.
Gezongen acclamatie:

Dit ene weten wij
(Gezangen van zoeken en zien nr. 210)

Dit ene weten wij
en aan dit één
houden we ons vast in de duistere uren:
er is een woord,
dat eeuwiglijk zal duren,
en wie 't verstaat,
die is niet meer alleen.
Overweging
Een wijnstok.
Een bekend beeld in de streek waar Jezus opgroeide en zijn leer verkondigde.
Iedereen kon zien hoe ranken die stevig verbonden zijn met de wijnstok, goede
vruchten voortbrengen. Iedereen kon zien dat een geknakte rank, die los is
geraakt, geen vruchten voortbrengt.
Ik ben die wijnstok. Blijf met mij verbonden, wil Jezus zeggen. Als hij dit
uitspreekt gaat hij zijn laatste dagen van zijn leven in, en spreekt hij tot zijn
leerlingen. En hij gebruikt dit vertrouwde beeld om een diepere betekenis te
benadrukken: de verbondenheid tussen God (de wijngaardenier) en mensen
(de wijnranken). En deze verbondenheid kan alleen bestaan door in verbinding
te blijven met de wijnstok; het beeld waarmee hij zichzelf aanduidt.

5

Wat is die verbondenheid?
Die krijgt vorm als ze zijn woorden onthouden en voorleven, als ze zijn daden
navolgen. Zijn licht delen en doorgeven.
Gaan ze dit doen en blijven ze dit volhouden? BLIJF… is een belangrijk woord in
dat evangelie. Dwaal niet af, haak niet af, blijf op je post, in verbondenheid met
mij en met elkaar, met al die andere ranken aan de wijnstok.
Het woord BLIJF is in deze Coronatijd ook een kernwoord. Zorg ervoor dat je
ondanks alle beperkingen en frustraties elkaar blijft zien en horen en helpen als
het nodig is, dat je de ander draagt … zoals jezelf gedragen zou willen worden.
Gelukkig zijn de meesten van ons inmiddels geprikt. Het gaat hopelijk allemaal
wat makkelijker worden.
Het is fijn dat we hier deze vesper hebben, wij hier allemaal ranken. Zo´n
viering vanmiddag kan ons helpen om verbonden te blijven met die ware
Wijnstok, Christus, die zijn licht en liefde in ons kan blijven voeden.
Amen.
Meditatieve muziek
Wierook
Voorbeden
Gezongen acclamatie Roep onze namen
(Zangen van zoeken en zien nr. 501)

Om veerkracht bidden wij, in deze dagen waarin aan de tunnel nog steeds geen
einde lijkt te komen. Dat we toch onze tijd zinvol kunnen doorbrengen, dat we
in staat zijn ons steeds weer aan te passen.
Laat ons zingend bidden:
Roep onze namen, dat wij U horen,
dat wij U ademen, dat wij U leven
Om volharding bidden wij.
Volharding in het goede, in het licht dat het steeds weer wint van de dood,
zoals wij deze Paastijd mogen vieren.
Roep onze namen, dat wij U horen,
dat wij U ademen, dat wij U leven
Om verbondenheid bidden wij.
Met elkaar, met Christus die ons alles leert en voorleeft wat ons in wezen te
doen staat op ons levenspad. Zijn Liefde laten groeien en delen met anderen.
Roep onze namen, dat wij U horen,
dat wij U ademen, dat wij U leven
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Om vertrouwen bidden wij.
Vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen dat in deze tijd gemakkelijk wordt
geschonden, door alle verharding die we ervaren, alle agressie en
onverdraagzaamheid. Vertrouwen in onszelf, in onze eigen waarde.
Roep onze namen, dat wij U horen,
dat wij U ademen, dat wij U leven
We bidden voor alle intenties die parochianen willen delen met ons.
Voor Toos van Beurden, die is overleden op de avond van 20 april jongst leden.
We zijn dankbaar voor haar leven, voor alles wat ze gedaan heeft voor de
geloofsgemeenschap.
Roep onze namen, dat wij U horen,
dat wij U ademen, dat wij U leven
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.
Lied: Een lied die aan ons ziet
(Zangen van zoeken en zien nr. 422, coupletten 1, 3 en 5)

Die het lijden van de mensen
uit jouw verste verte ziet:
onderworpen aan de sterksten
zo wil jij de mensen niet.
Open jij nu onze ogen
doe ons zien wat om ons is:
mensen die niet leven mogen,
tranen nog niet uitgewist.
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Jij die weet wat in ons omgaat,
die ons kent en van ons houdt,
roept ons wakker dat wij opstaan
tegen wat ons tegenhoudt.
Wees geweten in jouw mensen,
in het vragen van een kind,
in de liefde zonder grenzen
waar de een de ander vindt.
Jij trekt mee om te bevrijden,
brengt ons naar de overkant,
daar zul jij de mensen leiden
naar jouw toekomst: goed nieuw land.
Ga met ons een weg van vrede,
neem ons allen bij de hand,
dat wij ons gedragen weten
naar jouw toekomst: goed nieuw land.
Slottekst
Vrucht dragen,
zijn als een rank aan de wijnstok,
is leven in verbondenheid.
Is ruimte scheppen voor jezelf, voor anderen,
door te snoeien, om vrucht te dragen.
Alleen en met elkaar.
En samen te genieten
van hemelse zoetheid op aarde.
Mededelingen
Zegen
Mogen wij steeds weer opstaan als wij zijn gevallen
en moedig voortgaan op onze weg.
Mogen wij weer opgaan,
als we tot stilstand zijn gekomen,
en verder bewegen.
Mogen we dit doen, onder de Zegen van onze God
die wij noemen Vader, Zoon en Heilige Geest.
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Lied: Gezegend die ons deed opstaan
(Zangen van zoeken en zien nr. 17)

Gezegend die ons deed opstaan,
die met ons optrekt
naar waar we mogen gaan.
Gezegend die ons liet opgaan,
die met ons meetrekt
naar waar we mogen gaan.
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.
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