Vesperviering
vrijdag 25 februari 2022

Tafereeltegel “de splinter en de balk”

voorganger: Lidwien Meijer
lector: Gerarda Havermans-van Mourik en Anneke van der Steen
muziek: 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 in deze vesper. Weer op de vertrouwde tijd, vijf uur, de tijd dat veelal in
de kloosters de vespers gebeden worden. Onze vesper, hier in de Basiliek, leunt enerzijds
tegen die eeuwenoude kloostertraditie aan, anderzijds geven we er ook onze eigen invulling
aan.
We zijn begonnen met het aansteken van de kaars, als symbool van het Licht dat Christus in
onze wereld is komen brengen. Symbolen, beelden, onze gelovige traditie is er vol van. Ook
Jezus spreekt in beeldtaal, in gelijkenissen. Het evangelie van vandaag staat bol van beelden.
Blinden en kuilen, balken en splinters, bomen en vruchten. Sommige beeldspraak is
inmiddels zo ingeburgerd, dat de betekenis wat is afgesleten. Je krijgt een ‘o ja’ gevoel, als je
de overbekende woorden hoort of leest, ze kunnen doen denken aan ‘tegeltjeswijsheden’,
en voor je het weet haal je je schouders er over op, en ga je verder. Maar als we zo
handelen, doen we niet alleen de tekst tekort, maar ook onszelf. Want dat wijsheden
afgesleten lijken, maakt ze niet minder waar. Ze kunnen nog steeds tot ons spreken. We
kunnen ons er nog steeds door laten raken. Dat vraagt gevoeligheid van ons, een frisse blik,
openheid. Dat alles wens ik ons allen toe, in deze vesper.

Korte stilte

Lied: God heeft het eerste woord (Gezangen voor Liturgie, nr. 446)
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.
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God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Openingsgebed
Wees bij ons goede God, deze namiddag in de schemertijd
Wees bij ons hier in deze ruimte. Wees bij al die mensen in hun eigen ruimte thuis.
Geef dat we U zo ontmoeten mogen
Uw licht, uw liefde en bevestiging.
Help ons daarbij door uw Heilige Geest, die met ons gaat op onze wegen,
hier op deze dag en in al onze dagen, amen.

We bidden psalm 1 (Gezangen voor Liturgie, blz. 2 en 3)
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A:

Gelukkig de mens die voorgoed
op de Heer zijn vertrouwen gegrond heeft.

L:

Gelukkig de mens die niet treedt
in het overleg van de bozen,
op de weg van de schenders geen voet zet,
niet zit in de kring van de spotters;
die veeleer in de wet van de Heer zich vermeit,
zijn wet overpeinst dag en nacht.

A:

Gelukkig de mens die voorgoed
op de Heer zijn vertrouwen gegrond heeft.

L:

Als een boom is hij,
wortelend waar water stroomt,
die vrucht draagt in het seizoen;
zijn gebladerte zal niet verdorren.
Tot ontplooiing komt al wat hij doet.

A:

Gelukkig de mens die voorgoed
op de Heer zijn vertrouwen gegrond heeft.

L:

Hoe anders de bozen!
Zij zijn als het kaf: de wind blaast het weg.
Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen,
doch het pad van de bozen breekt af.

A:

Gelukkig de mens die voorgoed
op de Heer zijn vertrouwen gegrond heeft.

We zingen psalm 92 (Bronkhorst/Bullens)
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen.
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen,
uw Naam, Allerhoogste, te loven.
Uw goedheid te melden iedere ochtend
en heel de nacht door uw trouw.
De vromen schieten als palmbomen op,
als Libanonceders gedijend;
zij zijn geplant bij het huis van de Heer,
zij komen tot bloei in Gods voorhof.
Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,
zij blijven sappig en fris.
Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is,
mijn Rots, in Hem is geen onrecht.

Evangelielezing - Lucas 6, 39-45
Uit de Boodschap van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd zei Jezus tegen zijn leerlingen in beeldspraak:
‘Kan de ene blinde een gids zijn voor de andere?
Dan vallen ze toch samen in een kuil?
Een leerling staat niet boven zijn leermeester;
iemand die volleerd is zal als zijn leermeester zijn.
Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander
terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
Hoe kun je tegen een ander zeggen:
“Vriend, laat me de splinter weghalen die in je oog zit”,
terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet?
Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog;
pas dan zie je scherp genoeg om de splinter weg te halen
die in het oog van de ander zit.
Er is geen mooie boom die zieke vrucht draagt,
en evenmin een zieke boom die mooie vrucht draagt.
Want iedere boom is herkenbaar aan zijn eigen vrucht.
Van een doornstruik plukt men geen vijgen
en van een braamstruik oogst men geen druiven.
Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goed hart
het goede te voorschijn,
en een slecht mens uit zijn slecht hart het slechte;
want waar iemands hart van vol is, daarvan spreekt zijn mond.’
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Gezongen acclamatie: Uw woord dat de eeuwen voorziet
(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
Een lezing vol wijsheid van Jezus, over goedheid, over slechtheid.
Het klinkt zo streng, slechtheid.
Toen ik erover nadacht herinnerde ik me ineens de woorden van Alexander Solzjenitsyn. Hij
zat lang geleden gevangen in de Sovjetunie. En hij schreef in zijn boek De Goelagarchipel de
volgende woorden: ´Was het allemaal maar zo eenvoudig, waren er maar ergens slechte
mensen, die geniepig hun slechte daden bedreven en die je alleen maar hoefde af te
scheiden van de rest van ons en ze vernietigen. Maar de lijn die goed van slecht
onderscheidt loopt dwars door ieders hart. En wie is nu bereid een stuk van zijn eigen hart te
vernietigen? ´. Einde citaat.
Woorden die uitdagen tot zelfonderzoek. Hoe goed ben ik zelf, en hoe slecht? Hoe ga ik om
met mezelf, hoe ga ik om met de ander?
De laatste jaren lijkt de boosheid, de agressie toe te nemen. Ik zit niet op Twitter, maar zo nu
en dan komt mij toch wel ter ore wat mensen elkaar toewensen. De ergste verwensingen,
bedreigingen, het is een soort gif. En het toppunt is dat sommige politici het ook doen, grof
taalgebruik in de Tweede Kamer, bedreigingen. Hier komt niets goeds uit voort, niets
positiefs, alleen maar angst, wantrouwen. Slechte vruchten van een slechte boom.
Wie goede werken doet, goede dingen zegt, positiviteit uitstraalt, kan alleen maar iets goeds
voortbrengen. En dat komt dan ook weer naar je terug. Goede vruchten van een goede
boom.
Er zijn geen goede of slechte mensen, zei Solzjenitsyn. We hebben alles in ons, goedheid en
gebrek aan goedheid. Het is de kunst het goede, positieve te ontwikkelen, te voeden, daar
ruimte aan te geven. Dan leef je in Gods licht en liefde, dan geef je onze God handen en
voeten, wat Jezus steeds liet zien in zijn wijze woorden, die we vandaag weer horen en in
zijn handelen. En als dat niet lukt, kijk er dan naar. Het is dan je verantwoordelijkheid eens
serieus te kijken naar die balk die zich lijkt te ontwikkelen in je oog, waardoor je zicht
vertroebelt of die steen op je hart, die je dwarszit, die je boos maakt en waar jij zelf en
anderen last van kunnen hebben.
Het is je belangrijkste opdracht en ook de mooiste opdracht, een leven lang.
Amen.

Meditatieve muziek
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Wierook
Voorbeden
Gezongen acclamatie: Waar vriendschap is (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 148)
Waar vriendschap is en liefde,
daar is God
Voor allen die menswaardigheid bevorderen in onze zo gebroken wereld,
door goedheid en eenheid te laten zien,
door te delen wat zij bezitten.
Dat zij het mogen volhouden.
Dat hun vertrouwen mag groeien.
Laat ons zingend bidden
Voor alle mensen die wantrouwig en negatief zijn
om medemensen die de moed hebben hen bij te staan
en iets goeds kunnen laten zien.
Om een ommekeer ten goede.
Laat ons zingend bidden
Voor allen die slachtoffer zijn van dreigementen en machtsmisbruik.
Voor de mensen in Oekraïne die angstig afwachten.
Voor alle leiders van onze wereld.
Dat ze een weg weten te banen uit deze ernstige situatie,
naar meer ontspanning en vrede.
Laat ons zingend bidden
Voor de intenties die leven in ons midden…

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: Geef alle ruimte aan de liefde (Jan van Opbergen/Jan Willem van de Velde)
Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad van wie jou griefde,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar uit.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Hoe zal een mens ooit overleven,
wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
zeurt niet: "Hoe zal het morgen zijn?"
Het wordt een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.

Slottekst
Eens vroeg broeder Gaevin aan Kelric: ‘Ze zeggen dat de oude Druïden geheimzinnige
krachten bezaten, dat ze stenen door de lucht konden laten vliegen en geesten oproepen.
Zou dat waar zijn? En zijn die krachten er nog steeds?’
Kelric antwoordde: ‘Ik denk dat daar veel van waar is en ongetwijfeld bestaan die krachten
nog steeds. Maar er is geen enkele reden daar bang voor te zijn, want ons zijn belangrijke
sleutels in handen gegeven. Kijk, er is onvoorstelbaar veel duisternis in het heelal, maar uit
zichzelf kan die niets; het is ónze angst de er macht aan verleent. Er zijn onvoorstelbaar veel
mogelijkheden, maar het is ónze begeerte of óns verlangen dat daar vorm aan geeft. Er is
onvoorstelbaar veel geweld dat mensen bedreigt, maar het is ónze moed die dat “onrecht”
noemt. Er gebeuren onophoudelijk allerhande dingen met en in ons; het is ónze liefde die
dat zin geeft. Er is hartverscheurend veel eenzaamheid in de wereld; het is ónze vriendschap
die daar grenzen aan stelt. Wij kunnen geesten oproepen en terugwijzen, we kunnen de
duisternis tot een hel maken, of tot een hol om in te rusten. Het is ons hart dat beslist of iets
een zegen zal zijn of een vloek. Die verantwoordelijkheid is het énige dat soms
angstaanjagend is.’
(Edwin van Kol, Kelric – Wijsheid van een Ierse monnik, 1986)

Mededelingen
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Zegen
Dat wij ons gezegend mogen weten,
wij mensen die weten hoe kwetsbaar het leven is,
mensen die geven en ontvangen,
zaaien en oogsten,
mensen van de aarde en kinderen van het licht,
geboren en op weg om te sterven,
maar uiteindelijk geroepen om op te staan,
nu en voor altijd,
daartoe zegene U onze God
In de naam van de Vader….
Amen.

Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 15)
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

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

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.

8

