
 
1 

Vesperviering 

vrijdag 26 augustus 2022 

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

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

 
Muziek 
 
 

Het is 17.00 uur: we steken de kaars aan      
 
 

Welkom en inleiding         
 
Van harte welkom in deze Vesperviering, de eerste na onze zomerstop. Fijn dat u er allemaal 
weer bent, ik hoop dat u een goede tijd heeft gehad.  
Vandaag horen we, in een verhaal uit het Lucasevangelie, hoe Jezus de maaltijd gebruikt bij 
een Farizeeër thuis. Maaltijden staan in de evangeliën symbool voor het Rijk Gods: Gods 
droom van de wereld als plek van louter liefde, rechtvaardigheid en vrede.  
De gelijkenis die Jezus hier vertelt, doet misschien denken aan regels uit de etiquette. U kent 
misschien nog wel het boek ‘Hoe hoort het eigenlijk’ van Amy Groskamp ten Have. Of, een 
recenter voorbeeld, de rubriek ‘Moderne Manieren’ van Beatrijs Ritsema in dagblad Trouw. 
En dan gaat het hier ogenschijnlijk over tafelschikking, en over wie je moet uitnodigen voor 
een feest. Maar als we dit evangelie beschouwen als een lesje goede manieren, doen we 
niet alleen het verhaal, maar ook onszelf tekort. Laten we ons daarom openstellen voor wat 
deze woorden ons vandaag, zoals we hier bijeen zijn, te zeggen hebben. 
 
 

Korte stilte 
 
 

Lied:  De eersten zijn de laatsten  (Gezangen voor Liturgie, nr. 418)

 
De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop  

zij moeten zich niet haasten, die leven van de hoop.  

 

God moge ons behoeden, wij zien elkander aan.  

De broeder kent de broeder, als een die voor moet gaan. 
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Zo staat het voorgeschreven, zo is het steeds voorzegd,  

wie achter is gebleven krijgt eerstgeboorterecht.  

 

Het onderste komt boven, de torens vallen om,  

Het woord is aan de doven, de waarheid aan de droom.  

 

Wie later is geboren komt eerder aan de tijd,  

wie lager thuis behoren, gaan hogerop vrijuit.  

 

Zo hoog zijn Gods gedachten, zij gaan de tijden door 

Wie voor was blijft ten achter, wie achterbleef gaat voor.  

 

Veracht dan niet de kleinen en die verloren zijn,  

Want God noemt hen de zijnen, die laatstgeboren zijn.  

 

De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop! 

Kies dan de goede plaatsen, en geef uw hart aan God.  

 
 

Openingsgebed          
 
 

We bidden psalm 147 (Huub Oosterhuis)      
 
Een Hooglied voor de Heer, zingen maakt gelukkig. 
Zingen voor onze God, want psalmen hoort Hij graag.  
 
Hij bouwt een stad van vrede, voor het volk van zijn verbond; 
hoe ver ook in den vreemde, Hij roept ons weer bijeen.  
 
Gebroken mensen geneest Hij en Hij verbindt hun wonden,  
Hij die het getal van de sterren nog iedere nacht bepaalt. 
 
Die hen allen roept bij hun naam, een machtige God is Hij,  
Onze God, en zijn wijsheid is niet te schatten zo groot.  
 
De arme houdt Hij staande, hoogmoed brengt Hij ten val,  
Wij moeten zijn naam bezingen, wij maken muziek voor Hem.  
 
Die de hemel met wolken bedekt en regen maakt voor de aarde, 
die de bergen bekleedt met groen en de dieren hun voedsel geeft. 
En zelfs de kleine raaf krijgt waar hij zo om schreeuwt. 
Nee, niet om paardenkracht of stalen spieren geeft Hij. 
 
Zijn hart gaat uit naar hen die wachten op zijn liefde,  
In hoop en vrees zijn vrienden – zo is Hij onze God. 
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We zingen psalm 72II  (Gezangen voor Liturgie, blz.  122 t/m 124) 

 
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 
 
Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, Hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon. 
 
Voor kleine mensen ….. 
 
Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. 
 
Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen. 
 
Voor kleine mensen ….. 
 
Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens. 
 
Voor kleine mensen ….. 
 
 

Evangelielezing – Lucas 14, verzen 1 en 7-14     
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 
Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de farizeeën thuis eten;  
zij letten scherp op Hem. 
Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten,  
hield Hij hun een gelijkenis voor:  
`Wanneer u op een bruiloft bent genodigd, ga dan niet op de ereplaats zitten. 
Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd die belangrijker is dan u, 
en dan zal hij naar u toe komen en zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” 
Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten. 
Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten. 
Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen: “Vriend, kom meer naar voren.” 
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Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten. 
Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden,  
maar wie zich vernedert zal verheven worden.’ 
Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer:  
`Wanneer u ’s middags of ’s avonds een feestmaal geeft,  
roep dan niet uw vrienden bij elkaar, of uw broers, of uw familie, of rijke buren. 
Die zouden u op hun beurt uitnodigen, om iets terug te doen. 
Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit, gebrekkigen, kreupelen en blinden. 
Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen. 
Want het zal u teruggegeven worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 
 
 

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           
 
Jezus gaat ergens eten, bij een hooggeplaatste farizeeër. En hij ziet hoe het daar toegaat. De 
genodigden waren erop gericht de beste plaatsen in te nemen.  
Wie zich zo gedraagt, wil graag belangrijk gevonden worden. Kijk mij. Ik ben niet zomaar 
iemand. Zie je me?  
Jezus ziet dat gebeuren. En hij vertelt een gelijkenis. Hij zegt tegen de genodigden ongeveer 
dit: ‘Wanneer je genodigd bent, op een bruiloft, stel je dan bescheiden op. Ga een beetje 
achterin zitten en dan merk je wel of je naar voren mag komen. Heb er maar vertrouwen in 
dat je het hoe dan ook goed zult hebben.’ 
En tot de gastheer spreekt hij ook een wijs woord. Hij ziet waarschijnlijk dat deze alleen 
maar mensen van zijn eigen kringetje heeft uitgenodigd. Volg eens een ander spoor, zegt hij. 
Nodig eens mensen uit die anders zijn dan je eigen bubbel. Zoek het eens bij de mensen die 
het niet zo goed hebben, die enorm zullen genieten van een goede feestmaaltijd. De kleine 
mensen uit de psalm die we zongen.  
Paus Franciscus doet ook altijd van die buitensporige dingen. Ze zullen weleens schrikken in 
dat Vaticaan, maar… het geeft nieuwe energie, het geeft lucht!  
Heel wat jaren geleden ging ik met een groepsreis mee. Er was één vrouw bij, die niet zo 
werd gepruimd door de groep. Ze was ook wat vermoeiend. Op een avond kwam ik 
tegenover haar te zitten met het eten. Help… dacht ik. En toen dacht ik: ‘Ik ga er een fijne 
avond van maken’. Ik nam de regie. Ik ben haar eens gaan vragen waar ze was opgegroeid. 
Ze bleek als kind in een jappenkamp gezeten te hebben, met haar moeder. Het was zwaar 
geweest, vertelde ze. Maar ’s avonds ging zij met haar moeder altijd naar de sterrenhemel 
kijken. Elke avond, ze wist nu alles van de sterren.  
Ik vond het een bijzonder verhaal. En ik had sindsdien op de reis meer begrip voor haar.   
De eersten zijn de laatsten… Zet jezelf niet vast in gewoontes, in platgetreden paden. Durf 
ervan af te wijken. Heb ook vertrouwen dat je dat kunt.  
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Je denkt het ook wel eens bij de kerk. Een vaste club die komt, een vast stramien. Moeten 
we niet de deuren wijder openen, wat meer vertrouwen hebben in de wijze woorden van 
Jezus… in de Geest die waait waarheen Zij wil…. 
 
 

Stilte 
 
 

Meditatieve muziek 
 
 

Voorbeden           
Gezongen acclamatie: Spreid uw dragende vleugels  

(Gezangen voor Liturgie, nr. 400a) 
 
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, 
Spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 
 
 
Keren we ons naar binnen, maken wij het stil om te bidden.  
 
Voor mensen die bang zijn om buiten de vaste patronen te treden.  
Die geen avontuur durven aangaan met het leven.  
Om moed en om vertrouwen in de eigen intuïtie  
en dat het altijd goed is om te delen wie je bent.  
Laat ons zingend bidden: Spreid uw dragende vleugels ….. 
 
Voor mensen die zich niets waard achten, zich overbodig voelen  
Voor wie achtergesteld worden om hun afkomst, voorkeur, huidskleur. 
Dat zij medemensen ontmoeten die hen waardering geven,  
en hen overeind helpen en vooraan zetten.  
Laat ons zingend bidden: Spreid uw dragende vleugels ….. 
 
Voor de Kerk van Jezus Christus 
Dat zij uitnodigend en eenvoudig spreekt. 
Dat ze gastvrij en mild handelt.  
En zo het evangelie uitdraagt in deze tijd.  
Laat ons zingend bidden: Spreid uw dragende vleugels ….. 
 
Voor de intenties…  
 
Eigen intenties met een kaarsje bij Maria 
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Lied: Om liefde gaan wij een leven (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 46b) 
 
Om liefde gaan wij een leven, zeilen wij over de zee, 
vliegen wij langs de hemel,  
om liefde gaan wij een leven met licht en met donker mee.  
Vogeltje van de bergen wat zwoeg je dapper voort?  
Om wat ik uit de verte, van liefde heb gehoord.  
 
Om liefde gaan wij een leven, graven diep in de nacht,  
kruipen wij onder de hemel,  
om liefde gaan wij een leven, om weten en stille kracht.  
Mensje, één van de velen, waar snelt je voetstap heen?  
Waar is te vinden dat ene, daar snellen mijn voeten heen.  
 
Om iemand gaan wij een leven, wagen wij dood na dood,  
zwerven de verste wegen,  
om jou, op hoop van zegen, mijn liefde, mijn reisgenoot.  
Dalen van zwarte aarde, bergen van hemelsblauw,  
om alles ga ik dit leven om alles of niets met jou. 
 
 

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. 

 
 
Wees gegroet 

 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
De Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en 
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons, zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 
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Slottekst           
 
Wie de smaak van het leven te pakken heeft,  
kent de bonte mengelmoes van 
wat je voorgeschoteld wordt. 
 
De bittere smaak van verdriet, 
het zoet van de overwinning 
en het zure gevoel van spijt. 
De korrel zout die nodig is, 
en het enthousiasme 
dat in vuur en vlam zet. 
 
Soms smaakt het naar meer 
en soms ligt het 
als een steen op je maag. 
 
Het zijn de echte fijnproevers 
die op zoek gaan  
naar voedsel voor de ziel 
- de ervaring van de Geest, 
al is het slechts een vleugje. 
Wie het vindt, 
krijgt een voorproefje: 
zó goed zal het leven ooit zijn! 
 
 

Mededelingen        

 
 

Zegenwens           
 
Gaan wij dan van hier, in vertrouwen en hoop,  
wetend van het licht, de smaak, de overvloed, 
die de Eeuwige ons geeft.   
Dat dit ons mag bemoedigen op al onze wegen.  
Moge onze God ons daartoe zegenen,  
Vader, Zoon en heilige Geest, 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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. 


