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Vesperviering 

vrijdag 28 mei 2021 

 

 
 

Raken 
aan het mysterie 

 
 

voorganger: Lidwien Meijer 
lector: Tony de Kaper-van Aalst en Anneke van der Steen 
muziek: Leo de Kaper (cantor) en Wim van der Steen (piano en zang) 
camera: Elly Barendregt  
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Muziek 

 

Het is 17.00 uur: we steken de kaars aan.  
 
Welkom en inleiding 
 
Van harte welkom, iedereen die hier echt aanwezig is, fijn dat we weer mensen 
mogen begroeten in de kerk. Welkom allen die via de techniek deze 
vesperdienst thuis meemaken. Mooi dat dit ook nog kan.  
We zijn hier samen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Met dit kruisteken spreken we meteen het thema van deze vesperviering uit. 
Komende zondag is het feest van de Heilige Drie-eenheid. Het gaat om onze 
God, die zich laat zien in drie personen: Vader, Zoon en heilige Geest. Eén keer 
per jaar op Drie-eenheidszondag leggen we de nadruk op God, die we nooit 
precies kunnen vatten, die boven ons uitstijgt. Woorden en afbeeldingen 
schieten altijd tekort: Want het is God…  
We zien hier een afbeelding van drie cirkels met daarin de Vader, de Zoon en 
de Geest. Met elkaar verbonden door de driehoek. Zoals de Kelten in Ierland 
probeerden de drie-ene God uit te drukken in de Keltische knoop. De drie 
cirkels zijn een eenheid en toch drie, onderling afhankelijk, maar verbonden 
door de driehoek.  
Vanmiddag hopen we iets van onze God te ontsluieren: in ons bidden, in de 
liederen, in de woorden uit de H. Schrift, in de stilte. Opdat wij raken aan het 
mysterie.  
Ik wens u een inspirerende viering toe. 
 
Korte stilte 
 
Lied: Zingt van de Vader  

(Gezangen voor Liturgie nr. 381) 
 
Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen 
houd hem in ere! 
 
Zingt van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem, het woord van alzo hoge; 
houd Hem in ere! 
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Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
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 8I 
 
Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam 
allerwegen op aarde. 
 
Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 
Gij opent de mond van weerloze kinderen. 
 
Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt, 
de zoon van Adem, dat hij U ter harte gaat. 
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 
en hem met glorie en luister gekroond. 
 
Gij doet hem het werk van uw handen beheren 
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd. 
 
Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam 
allerwegen op aarde. 
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We zingen  psalm 33  
(A. Bronkhorst/F. Bullens) 

 
Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, 
zoals wij op U vertrouwen. 
 
Oprecht is immers het woord van de Heer 
en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, 
de aarde is vol van zijn mildheid. 
 
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt. 
Hen die op zijn gunsten vertrouwen: 
dat Hij hen redden zal van de dood, 
bij hongersnood hen zal voeden. 
 
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, 
is Hij ons een schild en een helper. 
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, 
zoals wij op U vertrouwen. 
 
Evangelielezing - Matteüs 28, 16-20 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 
De elf leerlingen trokken naar Galilea, 
naar de berg die Jezus hun had aangewezen. 
Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. 
Jezus kwam op hen toe en zei: 
`Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 
Ga, en maak alle volkeren tot leerling; 
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, 
en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. 
Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voleinding van de wereld.’ 
 
Gezongen acclamatie: Het woord dat ik jou geef  

(Gezangen voor Liturgie nr. 460) 
 
Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, 
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen. 
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Overweging  
 
Het blijft voor ons mensen altijd zoeken en tasten naar God. De evangelielezing 
geeft het kort en krachtig aan: je hebt twee groepen mensen: mensen die 
meteen op de knieën gaan… in aanbidding en mensen die twijfelen… die 
zoekend zijn. En dan zegt Jezus: Ga de wereld in, breng mijn boodschap over, 
vertel de mensen over mij: geef het licht door, deel het. Opdat zij het verstaan 
en ook willen doorgeven en uitstralen.  
Zo is het gegaan, en het gaat nog altijd verder, vastberaden knielend 
sommigen… en vol twijfel, anderen.  
Duizenden jaren al proberen mensen te raken aan het geheim van hun 
bestaan. Wat doe ik hier, wie, wat zit er achter de schepping, de liefde, ons 
menszijn… waar komt dit uit voort? Christenen noemen het God… drie letters 
in het Nederlands. Dieu… in het Frans klinkt het mooier, zachter. Of Dios… in 
het Spaans.  
Kleine woorden voor een groot mysterie. In de loop van de eerste eeuwen van 
het christendom is het een drie-ene God geworden, één God… drie personen, 
zoals we hier kunnen zien op het plaatje.  
We benoemen deze God in het kruisteken, bij het doopsel wordt het 
uitgesproken. Die Vader… de bron, de Zoon… de Christus, als een bedding in de 
rivier, die ons mensen een richtsnoer geeft. En de H. Geest, als een krachtige 
stroom, inspiratie, verrassend. Dit alles is onze ene God, die we door onze 
levens aan het licht brengen.  
Waar is God, vroeg iemand eens aan de rabbijn? God is daar waar je Hem 
toelaat, waar je ruimte maakt voor zijn licht en dat deelt, was het antwoord, 
dat licht dat zichtbaar wordt in deze afbeelding van zijn Drie-eenheid,  
Amen. 
 
Meditatieve muziek  
 
Wierook 
Voorbeden 
Gezongen acclamatie: Adem ons open  
   (Zangen van zoeken en zien nr. 676) 
 
Voorganger 

Worden wij stil, keren we ons naar binnen, maken we ruimte voor de Drie-ene 

God.  
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Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook 
zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. 
Kom, adem ons open, kom, adem ons open, adem ons open. 
 
Voorganger 
Voor allen die vervreemd zijn van God.  
Dat zij Hem toch op het spoor kunnen komen  
door het zegenende werk van zijn handen,  
door de liefde van mensen om hen heen,  
door woorden van leven, uitgezaaid door Jezus Christus, 
in wie Hij God-met-ons wilde zijn.  
Laat ons zingend bidden: 
Kom adem ons open, kom adem ons open, adem ons open. 
 
Lector 
Voor onze geloofsgemeenschappen,  
die proberen vindplaatsen van God te zijn.  
Dat zij dit op een geloofwaardige manier mogen doen.  
In spreken… en in de stilte. In ons zingen, ons bidden,  
onze ontmoetingen met elkaar, ons leren en dienen.  
Opdat we mogen raken aan het mysterie.   
Laat ons zingend bidden: 
Kom adem ons open, kom adem ons open, adem ons open. 
 
Lector 
Voor onszelf.  
Dat we groeien mogen in ons geloof:  
in de Vader de Zoon en de Heilige Geest.  
Dat we ruimte mogen maken voor deze Drie-ene God,  
Dat we het licht van deze God ook mogen delen en uitdragen,  
Opdat het aanstekelijk werkt, hier dichtbij en in onze geschonden wereld 
Laat ons zingend bidden: 
Kom adem ons open, kom adem ons open, adem ons open. 
 
Voorganger 
Laat ons bidden voor de intenties. 
 
Stilte 
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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: Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven 
 (Zangen van zoeken en zien nr. 116) 
 

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 

Sprekend nabij, de stilte verwacht U, 

Mensen bestaan U, zien en beleven U. 

 

Mensen van vlees, van licht en gesteente, 

Hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 

Mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 

 

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken, 

Adem ons open, maak ons uw aarde, 

Uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 

 

Slottekst 

 

God, wie ben Je nu eigenlijk? 

Vader, Zoon en Geest, zeggen ze. 

Maar wie ben Jij dan voor mij? 

 

Wij, mensen, willen Jou grijpen, God, 

vastklemmen, omarmen, smeken, 

voor onze kar spannen… 
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Maar Jij laat Je niet grijpen. 

Jij grijpt ons, mensen, niet beklemmend, niet versmachtend, 

maar wel levengevend en teder. 

 

Soms ben Je als een Vader voor mij. 

Beschermend, vermanend, geduldig met me meegaand. 

Soms ben Je als Zoon in mijn leven. 

Je bent voor mij een voorbeeld 

om naar de kleinste mens te gaan. 

Soms ben Je Geest in mijn leven, 

inspirator om te getuigen van jouw Liefde. 

 

God, wie Je ook bent. 

Ik blijf geloven in jouw naam: 

‘Ik zal er zijn voor jou’. 

 

Mededelingen 

 

Zegen  

 

De zegen van de God van Sara en van Abraham 

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. 
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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. 

 

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. 


