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Muziek 
 
 

Het is 17.00 uur: we steken de kaars aan.  
 
 

Welkom 

 
Wat fijn om hier weer bij elkaar te zijn, bij deze Vesper op de laatste vrijdag van de maand. 
Van harte welkom allemaal… We zijn samengekomen om met elkaar te zingen, te bidden, te 
luisteren naar woorden uit de Schrift en om stil te zijn. Want in de stilte kan het hart 
spreken, en kunnen we ons samenzijn op een andere manier ervaren.  
 
U ziet hier ook het Mariabeeld. Na het bidden van de Voorbede willen we u uitnodigen een 
kaarsje aan te steken bij dit beeld, om zo uw eigen intentie in het licht te zetten.  
Ik wens ons allen een goede vesperviering toe. 
 
 

Inleiding 

 
“Alle goede dingen bestaan in drieën.” We horen deze uitdrukking tegenwoordig niet zo 
vaak meer, maar als we er even bij stilstaan, dan kunnen we ons realiseren, dat we best veel 
zogeheten drieslagen kennen. We kunnen denken aan de drie aapjes die ‘hoor, zie en spreek 
geen kwaad’ verbeelden, aan de drie R’s: ‘rust, reinheid, regelmaat’, of aan het wat gezapige 
‘huisje, boompje, beestje’.  
Ook in de context van geloof en bijbel spelen drietallen een belangrijke rol: op de eerste 
plaats: Vader, Zoon en Geest, natuurlijk: Geloof, Hoop en Liefde.  
 
Er is er nog één die ik eruit wil lichten, en dat is de drieslag God, de naaste, en ik. Over deze 
drieslag horen we in de Evangelietekst van vandaag. Die drie: God, de naaste en ik, staan in 
relatie tot elkaar, en die relatie wordt als het goed is gekenmerkt door één woord. Dat 
woord ga ik nu niet noemen, het zal vanzelf duidelijk worden uit de Evangelietekst. 
 
Ik ben mijn welkom begonnen, niet met een drieslag, maar met een vierslag, ik had het over: 
‘zingen, bidden, luisteren en stil zijn’. Laten we ons nu in een moment van stilte wenden tot 
God en tot elkaar. 
 
 

Korte stilte 
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Lied: Zo als een moeder zorgt (Gezangen voor Liturgie, nr. 659) 

 
Zoals een moeder zorgt 
voor kinderen, haar toevertrouwd, 
en waarborgt dat zij leven: 
zo werkt een god van liefde, en geen uur 
verflauwt zijn vuur. 
Niet meer verstomt het woord 
dat Gij ons hebt gegeven. 
 
Het neemt ons bij de hand, 
dat woord, geduldig voert het ons 
uit angstland weg naar vrijheid. 
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, 
zo heet en droog – 
laat mij niet moeten gaan 
als Gij niet zelf nabij zijt. 
 
Een waterval van licht, 
van vreugde en gerede hoop, 
van inzicht en vertrouwen: 
zo overkomt Gij mensen, ik besta 
uw woord en ga. 
Nog weet ik niets van U, 
ooit zal ik U aanschouwen. 
 
 

Openingsgebed 
 
      

We bidden psalm 103 (Verzameld Liedboek, Huub Oosterhuis) 
 
Duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn woord aanvaarden 
en het volbrengen. 
 
Hij roept mij weg uit het graf. 
Mijn jeugd herleeft als een arend. 
Alle verdrukten doet Hij recht. 
oprijzende liefde. 
 
Duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn woord aanvaarden 
en het volbrengen. 
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Hij kent ons, Hij vergeet niet 
dat wij zijn: stof van de aarde. 
Zonsopgang is Hij, vergeving 
wijd als het westen en oosten. 
 
Duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn woord aanvaarden 
en het volbrengen. 
 
Mensen hun dagen als gras, 
bloemen in open veld, 
de wind waait, ze zijn verdwenen, 
wie weet waar ze hebben gestaan. 
 
Duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn woord aanvaarden 
en het volbrengen. 
  
 

We zingen psalm 18 (Gezangen voor Liturgie, blz. 27) 

 
Heer, U heb ik lief, 
mijn sterkte zijt Gij. 
 
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. 
 
Heer, U heb ik lief, 
mijn sterkte zijt Gij. 
 
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, 
mijn schild, mijn behoud en bescherming. 
 
Heer, U heb ik lief, 
mijn sterkte zijt Gij. 
 
Wanneer ik de Heer aanroep Hij zij geprezen, 
dan doet geen vijand mij kwaad. 
 
Heer, U heb ik lief, 
mijn sterkte zijt Gij. 
 
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, 
verheerlijkt zij God, mijn Verlosser. 

 
Heer, U heb ik lief, 
mijn sterkte zijt Gij. 
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Evangelielezing – Marcus 12, vers 28b-34 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 
Een van de schriftgeleerden vroeg eens aan Jezus: 
`Wat is het allereerste gebod?’ 
Jezus antwoordde: 
`Het eerste is dit: 
Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer; 
u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, 
met heel uw verstand en met heel uw kracht. 
Het tweede is dit: 
U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet.’ 
De schriftgeleerde zei Hem: 
`Juist, Meester, terecht zegt U: 
Hij is de Enige en er is geen ander dan Hij. 
Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht 
en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf 
is veel meer dan alle brand- en slachtoffers.’ 
Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei Hij tegen hem: 
`U staat niet ver van het koninkrijk van God.’ 
Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. 
 
 

Gezongen acclamatie: Uw woord (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 591) 

 
Uw woord, dat  de  eeuwen voorziet,  
onze dagen behoedt,  
het  kome geladen met  kracht  
als  de opgaande zon.  
 
 

Overweging  
 
Wat is het grootste gebod, waar zou het op onze levensweg in de kern om moeten gaan? Dit 
was de vraag van een Schriftgeleerde, die uitgebreid de wetten kent.  
Jezus reageert.  
Gij zult de Heer U God beminnen, met hart en ziel en verstand en kracht. En hij zegt in één 
adem: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Alle geboden zijn hiervan afgeleid.  
De geleerde beaamt dit. Het fundament is het liefhebben van God en het liefhebben van de 
naaste.  
Die twee geboden zijn aan elkaar gelijk, zegt Jezus met nadruk. Maar de volgorde is niet 
toevallig. God liefhebben staat er eerst… en je naaste. Het is als met het bouwen van een 
huis. Je begint niet met de muren. Nee eerst plaats je de fundering. Is de fundering dan 
belangrijker dan de muren? Nee… maar toch begin je ermee. God is kennelijk het ankerpunt, 
van waaruit je je naaste liefhebt. 
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Jezus liet dit in zijn leven zien. Zo begon hij met die Veertig dagen in de woestijn. In gebed.  
Ook de tien geboden beginnen met hoe je met God om gaat en dan hoe je met mensen, met 
bezittingen omgaat.  
Je naaste is een kind van God, net als jij. Met licht en schaduw. Als je die van jezelf 
accepteert, zoals God ze aanvaardt, kun je ze bij een ander ook aanvaarden.  
We hebben Maria vandaag een plaats gegeven in deze oktobervesper. Maria, de Moeder 
Gods, Maria die Gods liefde bij uitstek belichaamt.  
Jezus en de Schriftgeleerde laten zelf ook iets zien van de liefde die ze prediken. Ze luisteren 
naar elkaar, ze hebben echt een dialoog. Ze hebben eerbied voor elkaar.  
Kernachtige woorden over de liefde vandaag.  
Liefde voor God… en voor de naaste. Mogen wij hier allen in groeien. 
 
 

Meditatieve muziek 

 
 

Voorbeden 
Gezongen acclamatie: Keer u om (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 112) 

 
Keer U om naar ons toe, 
keer ons toe naar elkaar. 
 
 
Maken we het stil in onszelf om te kunnen bidden 
 
Eeuwige, barmhartige God,  
ons zijn regels en wetten geschonken.  
Als wegwijzers, van dood naar leven. Van onderdrukking naar vrijheid.  
Doe ons beseffen dat uw Wet een geschenk is,  
waarop we met dankbaarheid mogen antwoorden.  
Laat ons zingend bidden…  
 
God, die onze Vader en Moeder is,  
Wees bij de slachtoffers van liefdeloosheid en egoïsme.  
We denken aan onschuldige gevangenen overal op onze wereld,  
we denken aan de vluchtelingen, armen, daklozen 
Staat U hen bij. Help ons hen te helpen 
Laat ons zingend bidden… 
 
God, die onze Vader en Moeder is,  
Het is moeilijk te leven vanuit verbinding met U, met de naaste.  
Help ons te groeien in uw liefde.  
Met geheel ons hart, ons verstand en onze ziel en al onze krachten. 
Maak dat dit de basis is van ons spreken en ons handelen.   
Laat ons zingend bidden… 
 
Intenties  
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Stilte 
 
Iedereen is welkom bij Maria een lichtje te branden 
en al onze gebeden te plaatsen in dit licht. 
 
 

Lied: God wil een tempel bouwen (Gezangen voor Liturgie, nr. 447) 

 
God wil een tempel bouwen  
om ons nabij te zijn,  
en boven alle vrouwen  
zal zij gezegend zijn  
die Hij zich heeft verkoren:  
Maria is haar naam,  
een roos die zonder doornen  
in bloei zal komen staan.  
  
Die bloem gaat zich ontvouwen,  
het zonlicht wekt haar zacht,  
verwacht in stil vertrouwen  
Het wijken van de nacht:  
zo heeft zij willen wachten,  
die hoop in zich gevoed;  
zo schijnt na vele nachten  
ons levenslicht voorgoed.  
  
Zijn warmte zal verlichten  
de armen in het land,  
op aarde vrede stichten:  
komt, reikt elkaar de hand.  
God zal zijn tempel bouwen:  
een wereldwijd tehuis;  
mensen die Hem vertrouwen  
worden er kind aan huis. 
 
 

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. 
 

 
Slottekst 
 
Met grote letters 
 
Met grote letters wil ik schrijven: 
‘Liefde is het hart van het heelal.’ 
Onzin, iets voor Dante – liefde is 
bij elkaar zitten, zwijgen, 
willen zeggen wat je al lang 
weet en toch niet zeggen kunt, 
zuchtend opstaan, heen en weer lopen, 
spelen met de voet van een glas. 
 
Weten: ze heeft verdriet en 
er niets aan kunnen doen, angst 
zien, onrust, toch blijven waar 
je bent, uit het raam kijken, 
een hand leggen op een knie, 
de klok horen tikken, gekraak 
op een vreemde plek in huis, 
samen opruimen iets dat viel. 
 
Denken aan leven, dromend 
van een sterfbed met je hand 
in dezelfde die je nu streelt, 
mijmerend lopen op een heidepad, 
die zelfde vogels weer, overal 
ruimte, ademhalen, in grote 
ogen kijken en voor altijd weten: 
liefde is het hart van het heelal. 
 
Gabriël Smit (1910-1981) 
uit: Variaties van liefde (1966) 
 
 

Mededelingen 
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Zegen  
 
Moge het geloof waarin wij staan, hoorbaar worden in ons spreken 
Moge de hoop die leeft in ons hart zichtbaar worden op onze gezichten 
Moge de liefde die ons bezielt tastbaar worden in ons handelen.  
Mogen wij zo gezegend onze weg vervolgen 
in de Naam van de Vader… 
 
 

Lied: Vrede wens ik je toe (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 147) 

 
Vrede wens ik je toe, 
liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, 
leef met zijn liefde, 
Vrede wens ik je toe. 
  
Zegen wens ik je toe, 
aandacht wens ik je toe, 
dat er mensen zijn 
met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------- 

 
 

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. 


