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Vesperviering 

vrijdag 27 januari 2023 

 
voorganger: Lidwien Meijer 
lector: Gerarda Havermans – van Mourik en Anneke van der Steen 
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 weer bij onze Vesper. Fijn dat u allemaal weer op weg bent gegaan naar 
deze plek, om elkaar hier te ontmoeten. En ook welkom aan degenen die via de televisie met 
ons meevieren. Het verrast ons altijd weer hoeveel mensen wij op deze manier kunnen 
bereiken. Het is mooi dat er verschillende manieren zijn om met elkaar verbonden te zijn en 
te blijven.  
In het evangelie dat we gaan horen, staan de zaligsprekingen centraal.  
Ik hoorde iemand ooit eens het grapje maken: ‘Zalig de armen van geest, want daarvan zijn 
er het meest.’ Dat rijmt lekker, en met zo’n grapje krijg je vast de lachers op de hand.  
Met lachen is niets mis. Maar lachen kan ook ongemak en onbegrip verhullen, want het zijn 
geen gemakkelijke woorden, die van de zaligsprekingen. Nemen we ze serieus, dan kunnen 
we er een opdracht in zien, een missie. We worden op een weg gezet. Het is aan ons om die 
te gaan. 
 
 

Korte stilte 
 
 

Lied:  Hier in de schaduw van de stilte (Zangen van Zoeken en Zien, nr.217)

 
Hier in de schaduw van de stilte,  
geborgen in gebed en zang 
ver weg van haasten en de kilte  
van dag aan dag, van klein belang, 
hier in het lezen en het schouwen,  
in wijsheid en in zwijgzaamheid, 
kan menigeen zich toevertrouwen  
aan stilstaan tot in eeuwigheid. 
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Wie in dit huis van heilig wachten 
de open ruimte binnengaat, 
wie hier het leven wil verzachten, 
de woorden en de geest verstaat, 
wordt hier gedragen door de tijden, 
gaat open uit geslotenheid, 
ontmoet, met wie de uren wijden, 
de Eeuwige in eeuwigheid. 
 
Wie in dit vieren wil verkeren 
waar leegte in de ziel verwijdt, 
zal aan de jaren niet verteren, 
ontdekt de zegen van de tijd. 
Langzaam verschijnen gouden lagen 
van Gods onzichtbaar stil Gelaat, 
als een icoon gezien, gedragen, 
als teken van de eeuwigheid. 
 
 

Openingsgebed          
 
 

We bidden psalm 146 (Gezangen voor Liturgie, blz. 108 en 109)   

 
Allen: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven, 
 een psalm tot het laatst voor mijn God. 
 
Lector: Hij die recht doet aan de verdrukten, 

brood geeft aan wie hongerig zijn. 
 
Allen: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven. 
  
Lector: De Heer, die de geboeiden bevrijdt, 
 de Heer, die de blinden weer zien doet. 
 
Allen: Een psalm tot het laatst voor mijn God. 
 
Lector: De Heer die opricht de gekromden, 
 de Heer heeft de rechtvaardigen lief. 
 
Allen: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven. 
 
Lector: De Heer waakt over de vreemdeling 
 en houdt staande de weduw en wees. 
 Maar de wandel der bozen verstomd Hij. 
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Allen: Een psalm tot het laatst voor mijn God. 
 
Lector: De Heer heerst tot in eeuwigheid,  

uw God, Sion, van geslacht op geslacht. 
  
Allen: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven, 
 een psalm tot het laatst voor mijn God. 
 
 

Lied: Psalm 72II (GvL 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 is hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 
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Evangelielezing – Matteüs 2, vers 1-12a      
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op. 
En, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.  
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:  
‘Zalig de armen van geest, want hen behoort het rijk der hemelen.  
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.  
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.  
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.  
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen.  
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om 
Mijnentwil.  
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.’ 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
 

Gezongen acclamatie (Gezangen voor Liturgie, nr. 627)  

 
Dit ene weten wij en aan dit één 
houden we ons vast in de donkere uren: 
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, 
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen. 
 
 

Overweging           
 
De woorden van de zaligsprekingen hoorden we.  
Jezus spreekt ze uit op een berg.  
Aarde en Hemel raken daar elkaar.  
Hij ziet al die mensen beneden, allerlei soorten en kleuren, die naar hem komen luisteren. 
Dan zegt hij de zaligsprekingen. 
Het Griekse woord waarmee de zaligsprekingen beginnen, wordt vertaald met zalig of 
gelukkig. Oorspronkelijk schijnt het verband te hebben met gaan. Jezus prijst mensen om 
hun gedrag, hun wijze van leven. Je bent op de goede weg… je bent op Gods weg. Je laat 
God binnen.  
Een rabbijn vroeg eens aan gelovige mensen die bij hem op bezoek waren: ‘Waar woont 
God’? Ze waren verwonderd over deze vraag. ‘Dat weet u toch wel’, zeiden ze. ‘De wereld is 
toch vol van Gods heerlijkheid.’ Maar toen beantwoordde die rabbijn zelf de vraag en zei: 
‘God woont waar je hem binnenlaat.’  
De mensen die in de Bergrede zalig worden genoemd,  maken ruimte voor het 
onuitsprekelijke. Daar gaat het vooral om. Om ruimte maken.  
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Laat ik enkele zaligsprekingen even kort belichten.  
Zalig de armen van geest. Die zijn op de goede weg. Jezus bedoelt hier mensen mee, die 
onbevangen zijn, die doen wat hun handen hen te doen geven.  
Zalig de treurenden. De treurenden zijn op de goede weg, ze maken ruimte voor hun 
verdriet. Ze kunnen getroost leven en anderen troosten. 
De zachtmoedigen zijn op de goede weg. Zij zijn krachtig, door hun innerlijke kracht.  
De vredesstichters zijn op de goede weg. Zij maken  ruimte in hun hart voor vrede. Ze maken  
iets van God zichtbaar op aarde. Dat kan op elk moment van de dag.  
Deze lezing lezen we ook altijd op het hoogfeest van Allerheiligen. Heiligen zijn mensen die 
de zaligsprekingen in het bijzonder leefden. Die een goede weg hebben bewandeld door hun 
leven heen.  
God woont waar je hem binnenlaat, luidde het verrassende antwoord van de rabbijn.  
Daarmee wordt ons niet een onmogelijke opdracht gegeven. Het binnenlaten van God blijkt, 
vanuit de Bergrede gezien haalbaar. En al lijken de wereldproblemen vaak zo groot dat je er 
onmachtig van voelt, dan is het goed te weten dat dit Hier en Nu beoefend kan worden en 
waargemaakt, stap voor stap, op die goede weg van het evangelie.  
Amen. 
 
 

Stilte 
 
 

Meditatieve muziek 

 
 

Wierook           
Voorbeden           
 

Gezongen acclamatie: Wek uw kracht  

 
Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook 
zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. 
Kom, adem ons open,  
kom, adem ons open,  
adem ons open. 
 
Worden we stil met elkaar, keren we ons naar binnen om te kunnen bidden.  
 
Goede en trouwe God, wij prijzen ons gelukkig in het licht van uw nabijheid en bidden 
 
voor de leiders van onze wereld, voor politici en economen,  
dat in hun levenswijze de geest van de zaligsprekingen herkenbaar wordt,  
bij het oplossen van problemen, het overbruggen van de kloof tussen arm en rijk,  
het recht doen aan vervolgden en verdrukten.  
Laat ons zingend bidden. 
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voor mensen die de goede weg zijn kwijtgeraakt, 
voor hen die vastgelopen zijn in conflicten,  
verstrikt zijn geraakt in zichzelf,  
voor wie niet in staat zijn zich te verbinden met uw troostende goedheid en liefde,  
dat ze tekenen mogen ervaren van uw nabijheid.  
Laat ons zingend bidden. 
 
voor allen die in onze dagen bedreigd en vervolgd worden,  
voor wie gevangen zitten vanwege hun mening, hun geloof geaardheid of ras,  
dat ze blijven volharden in hun hoop,  
dat er mensen zullen zijn die om hen heen staan, en voor hen opkomen.  
Laat ons zingend bidden. 
 
Voor ons allen, hier bij elkaar als kleine geloofsgemeenschap,  
dat dit een oefenplaats mag zijn, waar vrede en zachtmoedigheid bestaan,  
dat hier mag worden omgezien naar allen, die wachten op licht en bevrijding.  
Laat ons zingend bidden. 
 
Intenties 

 

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. 
 
 

Lied: Deze wereld omgekeerd (Gezangen voor Liturgie, nr. 428) 

 
De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken 
de ijdelheden op hun pauwentroon 
de luchtkastelen van de sterken 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven 
hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd 
dat lachen zullen zij die wenen 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 
die geen vader was zal vader zijn 
mensen zullen and’re mensen zijn 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
Wie denken durft dat deze droom het houdt 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt 
al komt de onderste steen boven 
die zal kreunen onder zorgen 
die zal vechten in ’t verborgen 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
hij zal zijn ogen niet geloven. 
 

 
Slottekst (Om mens te zijn - Hans Bouma)       
 
Wees je bewust, 
leven, overal leven om je heen, 
mensen, dieren, bomen, 
 
wees je bewust, 
zelf leef je toch, 
leven van jouw leven. 
 
Wees je bewust, 
weet je verbonden, 
leef in zinsverband. 
 
Om mens te zijn, 
hartgrondig en omvattend mens, 
mens die deelt en heelt,   
mens zo scheppend, zo bevrijdend, 
mens, 
beeld van God. 
 
 

Mededelingen 
 
 

Zegen            
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Zegenlied (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 
 
 

Meditatieve muziek ter afsluiting 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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. 


