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Vesperviering 

vrijdag 27 augustus 2021 

 

 

Het goede doen! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
voorganger: Lidwien Meijer 
lector: Gerarda van Mourik en Yvon Westhuis 
muziek: Wim van der Steen (piano en zang) 
camera: Jan Voorbraak 
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Muziek 

 

Het is 17.00 uur: we steken de kaars aan  
 
Welkom en inleiding 
 
Heel hartelijk welkom aan jullie allemaal.  
Fijn dat we weer samengekomen zijn om de vesper te vieren.  
We zien en begroeten elkaar na de zomermaanden en voelen ons vooral verbonden in 
geloof. Als geloofsgemeenschap komen we vanmiddag samen om te bidden en te luisteren 
naar de schriftlezing van komende zondag.  
Marcus beschrijft een confrontatie tussen de Farizeeën en Jezus. De confrontatie is 
veroorzaakt door het verschil in het omgaan met de geloofstraditie.  
Maar wat is die traditie? Het woord van God, de Thora of zijn het al die regels door 
Schriftgeleerden gemaakt zijn?  
Jezus verwijt de Farizeeën dat zij het Gebod van God loslaten maar vasthouden aan de 
traditie, de voorschriften gemaakt door mensen.  
Hier ligt een groot spanningsveld, want het heeft alles te maken met keuzes om het goede te 
doen, om vanuit je hart te handelen, het woord van God te volgen en niet de dode letter van 
een wet te volgen.  
We ontsteken de kaars het Licht van God is in ons midden en we worden stil voor gebed. 

 
Korte stilte 
 
Lied: Herschep ons hart, heradem ons verstand 
 (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.  

 
Openingsgebed 
 
Eeuwige wees bij ons hier op deze plaats, op dit uur,  
ontsteek een lamp in onze ziel.  
Laat alle smart, alle vertwijfeling, alle boosheid die in ons is 
verstillen bij U.  
Wees kracht in ons, liefde, 
Wees licht in ons, ruimte.  
Leer ons stil zijn, leer ons open zijn  
Uw heilige naam in ons midden, uw heilige Woord in ons hart.  
Verbondenheid met allen, Onuitsprekelijke wees bij ons, raak ons aan,  
Amen.   
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We bidden psalm 15 
 
Heer, wie mag toeven binnen uw tent? 
Wie overwint, hem zal ik naast Mij plaatsen op mijn troon. 
  
Die wandelt oprecht en gerechtigheid doet, 
die de waarheid hartgrondig belijdt, 
die niet rondbrengt wat hem op de tong komt. 
 
Zijn medemens brengt hij geen kwaad toe, 
hij laadt geen smaad op zijn naaste. 
 
De nietswaardige ziet hij met verachting, 
maar die de Heer vrezen, hen eert hij. 
 
Zwoer hij tot zijn schade, hij wijzigt het niet; 
hij leent zonder rente te vragen, 
neemt niets aan tegen wie in zijn recht staat. 

 
We zingen psalm 24 

(Verzameld Liedboek Huub Oosterhuis, blz. 48 tm 51) 
 
Van God is de aarde en die haar bewonen, 
Van Hem zijn haar diepten en toekomst. 
Hij heeft haar gebouwd op het water en duurzaam verankerd. 
 
Wie mag zijn hoogte beklimmen? 
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis? 
Mensen met rechtvaardige handen. 
Mensen met harten onverdeeld 
afgekeerden van schijn en leugen 
mensen onkreukbaar, met licht geladen.  
 
Die doen het goede dat moet gedaan – 
dat slag dat vraagt en vecht om Hem 
dat Hem wil zien met eigen ogen. 
 
Poorten, heft uw hoofden omhoog. 
Maakt u groter, oeroude deuren. 
Hier komt de Eeuwige, de lichtende. 
Wie is de Eeuwige, de lichtende? 
Het is Hij die vecht om gerechtigheid, 
het is de god van de armen, de sterke. 
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Poorten, heft uw hoofden omhoog, 
hier komt Hij, de god van de armen, 
de sterke, de Eeuwige, de lichtende. 
Wie Hij, de sterke, de lichtende? 
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid 
onze God, de Eeuwige, de lichtende. 

 
Evangelielezing: Marcus 7, vers 1-8. 14-15. 21-23  
     (vers 21-23 hertaald) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 
De farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij Jezus. 
Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine, 
dat wil zeggen met ongewassen handen. 
Want als de farizeeën en alle Joden niet met een beetje water 
hun handen gewassen hebben, eten ze niet, 
omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten; 
en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen. 
Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden: 
het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. 
De farizeeën en de schriftgeleerden vroegen Hem: 
`Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun 
brood met onreine handen?’ 
Hij zei tegen hen: 
`Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars, 
zoals geschreven staat: 
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. 
Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen, 
zijn voorschriften van mensen. 
U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen.’ 
Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen: 
`Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch. 
Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. 
Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.’ 
Want van binnenuit, uit het mensenhart, treden slechte gedachten naar buiten: 
in vormen van ontucht, in diefstal en moord, 
overspel, nooit te stillen begeerten, het anderen laten ontgelden. 
En verder: arglistigheid, jezelf uitvieren, jaloersheid. 
Tenslotte: lasterlijk spreken, zelfverheffing, je grenzen niet kennen. 
Al dat slechte komt van binnenuit, 
En dat is wat de mens verontreinigt’ 
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Gezongen acclamatie: Woord dat ruimte schept 
    (Zangen van Zoeken en Zien nr. 596) 

 
Woord dat ruimte schept, toekomst wijd licht land, 
waar gerechtigheid als rivieren stroomt, 
waar een wijnstok bloeit tegen de klippen op, 
even is het waar en dan is het weg. 
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt, 
geef dat ik volhard in uw vergezicht. 

 
Overweging  
 
De spanning tussen de letter en de geest… komen we tegen in deze lezing. Regels geven 
veiligheid, vertrouwdheid. Regels zijn hulpmiddelen, niet meer dan dat. Spelregels zijn 
belangrijk bij het voetbal, maar je gaat niet naar de voetbalwedstrijd vanwege de spelregels. 
Je gaat voor het spel. Daarom moeten regels niet de nadruk krijgen, maar op de achtergrond 
behulpzaam zijn.  
Jezus liep daar tegenaan, bij de Farizeeën. Dat zij zo streng optraden als bewakers van 
spelregels. Als die Farizeeërs spreken over handhaving van de spijswetten, zegt Jezus heel 
waardevolle dingen: Hou je niet bezig met wat er van buiten bij jou naar binnenkomt, maar… 
concentreer je op wat jij laat zien, vanuit welke houding je werkt, leeft. Kijk bij jezelf naar 
binnen. Als je vastzit in boze gedachten…. ruim die op. Als je merkt dat je wordt beheerst 
door hebzucht, kijk ernaar en maak je vrij, laat het los. Vuile vingers onder het eten… dat kan 
je niet echt kwaad doen. Maar kwade gedachten, wantrouwen, dat is het echte vuil, het 
enige dat kwaad doet.  
Wat laat je zien, vanuit je binnenste, je innerlijk: hoe treed je aan het licht? In de psalmen 
baden we hier ook over, zojuist, ook zingend. Over recht, eerlijkheid, het goede doen.  
Er zijn hier gelukkig vandaag weer mensen die zich thuis voelen bij deze Vesper. Bij deze 
geloofstraditie, die je kan helpen om je innerlijke huishouding goed op orde te houden. Ons 
gebed, de stilte, de verhalen, de zang… het maakt dat we verder kijken, dieper speuren in 
onszelf.  
Om zo onze wegen te gaan,  
Amen. 

 
Meditatieve muziek 

 
Wierook 
 
Voorbeden 
Gezongen acclamatie: Keer U om 
 
Keer U om naar ons toe, 
keer ons toe naar elkaar. 
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Maken we het stil in onszelf, keren we ons naar binnen, laat ons bidden.  
 
Voor onze kerk, dat ze op een goede manier mag omgaan met met regels en voorschriften.  
Dat er steeds ruimte mag zijn voor vernieuwing,  
voor creativiteit, opdat uw Geest mag waaien.   
Laat ons bidden 
Voor mensen die afkerig zijn van elke regel, in het verkeer, in het sociale domein.  
Dat zij beseffen dat we afhankelijk zijn van elkaar 
En ook elkaars vrijheid dienen te beschermen.  
Laat ons bidden 
 
Voor mensen die zich vastklampen aan regels,  
En bang zijn voor hun eigen mening, hun eigen verantwoordelijkheid 
Dat zij bouwen aan vertrouwen.  
Dat zij ruimte krijgen om te ademen, te leven.  
Laat ons bidden 
 
Voor alles dat van waarde is in ons leven 
En daarom ook kwetsbaar, breekbaar 
Dat wij het koesteren en er zuinig op zijn,  
Dat wij het durven delen met anderen.  
Laat ons bidden 
 
God van het leven, wees ons nabij,  
En neem ons aan zoals wij zijn 
Met onze goede wil en met onze tekorten,  
Zo bidden wij U in Jezus naam, Amen. 

 
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: Te doen gerechtigheid 
    (Gezangen voor Liturgie, nr. 635) 

 
Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd 
Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht. 
Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan. 
Dat elk zich nu verstout uw richting in te slaan. 
 
Wier dagen Gij bezocht, wier harten Gij doorgrondt, 
voor wie Gij hebt gewrocht de aarde en de zon; 
wier toekomst is in U, Gij maakt hun leven waar - 
mocht Gij hen hier en nu bekeren tot elkaar. 
 
Dat niemand hen kleineert die Gij wilt maken groot, 
voor wie Gij hebt geslaakt de boeien van de dood. 
Opdat wij zouden staan vrij voor uw aangezicht, 
getekend met uw Naam - en leven in uw licht. 

 

Slottekst 

 
Twee wolven wonen in mijn hart.  

Op een avond vertelde een oude indiaan aan zijn kleinzoon over de strijd die zich binnenin 

mensen afspeelt. 

Hij zei: “Mijn lieve kleinzoon, de strijd gaat tussen twee ‘wolven’ binnen ieder van ons.  

De ene heet Kwaad. Het is woede, afgunst, jaloersheid, verdriet, hebzucht, arrogantie, 

zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugen.  

De andere heet Goed. Het is vreugde, vrede, liefde, hoop, nederigheid, vriendelijkheid, 

trouw, medeleven, grootmoedigheid, waarheid, compassie en geloof.” 

De kleinzoon dacht er even over na en vroeg dan aan zijn grootvader: “Welke wolf wint de 

strijd?”  

De oude indiaan antwoordde eenvoudig: “De wolf die jij te eten geeft.” 

 

Mededelingen 

 

Zegen  

 
Dat de Geest van Christus heilig vuur in ons mag zijn 

En ons mag opwekken tot navolging,  

Tot broeder- en zusterschap, bezinning en actie.  

Dat wij onze verbondenheid met alles en allen  

Mogen uitdragen in woord en daad en met oprechte vreugde.  

Mogen wij zo gezegend onze weg vervolgen:  

in de Naam.. 
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Lied: Blijvende nabije 

 
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. 

 

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. 


