Vesperviering
vrijdag 25 maart 2022

voorganger: Lidwien Meijer
lector: Joke Smits 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
Welkom bij deze Vesperviering. We zijn hier samen in de Naam…
We horen vandaag een bijzonder verhaal: van de verloren zoon. U heeft het misschien al wel
honderd keer gehoord, dat bijzondere verhaal, over onze menselijke eigenschappen, zoals
angst en moed, vreugde, jaloezie, bitterheid, wijsheid en liefde.
Op de afbeelding van Rembrandt die we hier zien komt dit ook terug.
We leven in een spannende tijd met veel geweld en onzekerheid. Het is goed hier vandaag te
bidden en te zingen. Ook is het Maria Boodschap, het feest van de aanvaarding van het
moederschap van Maria, de engel komt haar vertellen, dat zij moeder gaat worden. Mij
geschiede naar uw woord, zegt zij dan. Zij gaat de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Laten we zo dadelijk bij de voorbeden ook het licht hier laten groeien bij Maria.

Korte stilte
Lied: Overal zijt Gij (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.

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken,
Adem ons open, maak ons uw aarde,
Uw nieuwe hemel, vrede op aarde.

Mensen van vlees, van licht en gesteente,
Hard en van bloed, een vloed niet te
stelpen,
Mensen uw volk, uw stad hier op aarde.

Openingsgebed
Als de nachten donker zijn - ontsteek een lamp in onze ziel.
Als de storm raast over het land - wees ons nabij in een zacht suizen.
Alle smart, alle vertwijfeling, alle woede - laat ze verstillen bij U.
Vloei in ons uit, stroom door ons heen, 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, grenzen doorbroken.
Onuitsprekelijke, wees bij ons, raak ons aan.
(Catharina Visser)

2

We bidden psalm 103III (Gezangen voor Liturgie, blz. 176-177)
L:

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

A:

Eeuwige God, wij willen U zien,
geef ons vandaag een teken van liefde.

L:

Want wat de hemel is voor de aarde,
dat is uw liefde voor hen die geloven.

A:

Geef ons vandaag een teken van liefde.

L:

Gij, de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.

A:

Gij, de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.

L:

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God.

A:

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde

We zingen psalm 31 (Attende Domine – bewerking Henk Jongerius)
God in de hemelen zie naar uw mensen,
wijs ons de weg van het leven.
U wil ik prijzen, nu en al mijn dagen,
omdat ik weet heb hoe Gij mij genadig zijt:
ieder die luistert, zal mijn vreugde delen.
Wilt met mij danken en Gods nam bezingen,
toen ik Hem aanriep, hoorde Hij mijn roepen:
en Hij bevrijde mij van al mijn angsten.
Wie naar geluk zoekt, kan op Hem vertrouwen
en wie Hem aanroept, vindt bij hem verhoring:
uit hun ellende wil Hij mensen redden.
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Evangelielezing - Lucas 15, verzen 1-3, 11-32
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas
In die tijd kwamen alle tollenaars en zondaars telkens naar Jezus luisteren.
De farizeeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden:
`Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’
Maar Hij vertelde hun deze gelijkenis: `Iemand had twee zonen.
De jongste zei tegen zijn vader: `Vader, geef mij mijn deel van de erfenis.”
En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land,
waar hij het verkwistte in een losbandig leven.
Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land
en ook hij begon gebrek te lijden.
Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land;
die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden.
Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten,
maar niemand gaf hem wat.
Toen kwam hij tot zichzelf en zei: `Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in
overvloed, en ik verga hier van de honger!
Ik ga terug naar mijn vader.
Ik zal hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten, behandel me als een van uw dagloners.”
En hij ging terug naar zijn vader.
Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd;
snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem.
`Vader,” zei de zoon tegen hem, `ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.”
Maar de vader zei tegen zijn slaven: `Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan, doe
een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten.
Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren, want mijn zoon hier was
dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.”
En het feest begon.
Maar zijn oudste zoon was nog op het land.
Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans.
Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was.
Die antwoordde: `Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht,
omdat hij hem gezond en wel terug heeft.”
Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen.
Daarop kwam zijn vader naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen.
Maar hij gaf zijn vader ten antwoord: `Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod
van u overtreden, maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest
te vieren.
Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen met hoeren heeft verbrast,
hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.”
Maar hij zei : `Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou.
We moeten feestvieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend
geworden, hij was verloren en is teruggevonden.” ‘

4

Gezongen acclamatie: O Heer God, erbarmend genadig
(Zangen van Zoeken en Zien, nr. 393)
O Heer God, erbarmend genadig lankmoedig
rijk aan liefde rijk aan trouw
bewarend liefde tot het duizendste geslacht.

Overweging
Een verhaal waar zoveel in zit…
Neem bijvoorbeeld dat besluit van die jongste zoon. Om zijn erfdeel op te eisen en op weg te
gaan. Zijn vader gaat akkoord… die geeft hem de vrijheid en daar gaat hij.
Deze zoon is vervolgens aan alle kanten mislukt. Hij durft daardoor alleen nog maar terug als
knecht van zijn vader. Hij heeft al een berouwvol lesje ingestudeerd. Maar zijn vader kijkt al
naar hem uit. Hij is zielsgelukkig om hem weer te zien. Hij aanvaardt hem meteen weer als
zoon. Het is een barmhartige vader.
De Vader van de verloren zoon is een beeld van God… die ons, zijn kinderen alle vrijheid
geeft. We zeggen wel eens: waarom laat God al die narigheid toe op deze wereld? We zitten
nu weer met die ellendige oorlog. Tja… dat is de vrijheid die we hebben als mensen, om te
leren, om domme dingen te doen, en om te groeien in wijsheid en medemenselijkheid.
Bijzonder zijn de handen van de vader op het schilderij van Rembrandt. Die handen zijn
verschillend. Je ziet een vrouwenhand en een mannenhand. Het is mooi, want God is
natuurlijk geen man… God gaat ons te boven. Dat is door Rembrandt in die handen
weergegeven.
Dan die andere zoon. De oudste, de oppassende. Die dreigt eigenlijk ook verloren te raken.
Hij is zeer verongelijkt. Hij komt daarom niet opdagen op het feest. Hij kan zijn broer nog
niet aanvaarden als broer. ‘Die zoon van jou…’, zegt hij… De Vader gaat hem ook tegemoet,
net als de jongste zoon. De vader snapt hem wel, maar geeft hem geen gelijk. Wees blij…
zegt hij, dat je broer weer terug is. Hij was verloren, hij is weer terug.
Je kunt denken, maar die oudste zoon voelt zich onrechtvaardig behandeld, en dat is te
begrijpen. Maar Jezus laat zien: onze God is een God van liefde en barmhartigheid, en dat
overstijgt de wetten van de logica en de meetlat van wat eerlijk is en rechtvaardig. Of de
oudste zoon aanschuift bij het feest, weten we niet. De afloop laat Jezus aan alle luisteraars
over.
Met dit verhaal wil Jezus ons uiteindelijk ook nog leren: het is je opdracht te worden als die
Vader. Barmhartig en mild en wijs en liefdevol voor iedereen die gevonden wil worden.
Rembrandt zal dit op het eind van zijn roerige leven ook begrepen hebben, toen hij dit
bijzondere werk schilderde.

Meditatieve muziek
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Voorbeden
Gezongen acclamatie: Keer U om (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 112)
Keer U om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar.

Goede God die van ons houdt en ons tegemoet treedt als een barmhartige vader,
tot U bidden wij:
Voor allen die ijverig zijn, maar zich niet gewaardeerd voelen
en gebukt gaan onder jaloezie en boosheid.
Dat zij in staat mogen zijn naar voren te komen met hun onvrede.
Dat zij de ruimte scheppen die zij nodig hebben.
Laat ons zingend bidden
Voor allen die naar vrijheid verlangen
en zekerheden durven loslaten
dat zij mogen groeien in geduld en volharding
dat zij ruimte scheppen en de vervulling vinden die zij zoeken.
Laat ons zingend bidden
Op het feest van Maria Boodschap bidden wij voor alle aanstaande moeders.
Dat zij met heel hun hart JA kunnen zeggen tegen het moederschap.
Dat zij als Maria vol vertrouwen de toekomst aandurven.
Dat dit een vreugdevolle, verwachtingsvolle tijd mag zijn.
Laat ons zingend bidden
Voor Oekraïne, zo’n geteisterd land, waar zoveel geleden wordt.
Om een spoedige oplossing.
Voor ons land, waar mensen binnenkomen, op de vlucht voor geweld
Dat er voldoende mogelijkheden zijn, om hen goed te ontvangen,
Om hen echt te helpen.
Laat ons zingend bidden
Intenties…

We branden een lichtje
Iedereen is in de gelegenheid een kaars op te steken, bij Maria
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Lied: Tijd van leven (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 53)
Tijd van vloek en tijd van zegen,
tijd van droogte, tijd van regen,
tijd van oogsten, tijd van nood,
tijd van stenen, tijd van brood,
tijd van liefde, nacht van waken,
uur der waarheid, dag der dagen,
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,
tijd van jagen, nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten.
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.

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.

Slottekst
Oproep tot algehele mobilisatie
In deze wereld van geweld
ontwapen ik mezelf.
Laat waar ik ben vrede zijn.
Zin om mee te doen?
We zijn met velen.
Dan vormen we een legioen onder de vlag van zachte kracht
en volgen enkel de bevelen
ingegeven door de wijsheid van het hart.
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Ja, we zijn naïef.
De brutalen hebben de wereld.
Wij hebben haar lief.
Wij delen, dansen, zoenen, zingen.
Noem ons gerust een legioen van vreemdelingen,
dat alle vijanddenken ondermijnt.
De zachte krachten zullen winnen
aan het eind.
(Hein Stufkens)

Mededelingen
Zegenwens
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.
Draag ons in jouw handen, maak ons één.
Neem van ons de boosheid en de wraak.
Maak ons mensen van jou.

Blijvende Nabije, zegen ons.
Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed.
Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis.
Hoor ons, wees onze God.

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

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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