
 

Als thema voor de vespers volgen we dit jaar de werken van barmhartigheid.  

 

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven 

mij te drinken. Ik was vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en 

jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en 

jullie kwamen naar mij toe.’ Mattheüs 25: 35 en 36  

 

Door de eeuwen heen zijn de werken van barmhartigheid een bron van 

inspiratie geweest voor veel schilders. In de vespers gebruiken we een 

schilderij en iedere week zoemen we in op een paneel uit het werk. 

 

De tekst waar deze werken van afgeleid zijn komt uit Mattheüs 25. Jezus zegt 

daar tegen zijn leerlingen dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie 

verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus 

treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn: voor diegenen die er zonder 

hulp van een ander niet komt. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het 

God werkelijk om te doen is. 

 

Iedere week staat één van de werken centraal en daarbij is een passende 

lezing en psalmtekst gezocht. De vespers kennen een vaste opbouw met een 

aantal terugkerende liederen. 

 

Ruimte voor verstilling en een moment om even stil te staan in de dagelijkse 

drukte van werk en bezigheden. 

 

Goede vieringen toegewenst op weg naar Pasen. 
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‘Ik ben er voor jou’ 
 



Woensdag 17 februari: ‘De zieken bezoeken’ 

 

De paaskaars brandt 

 

Moment van stilte 

 

Luisteren naar lied 598  

‘Als alles duister is’ 

 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft.  

 

 

 

 

Psalmlezing: Psalm 86 (Hans Bouma) 

 

Dag in dag uit roep ik U aan, 

trek ik uw aandacht –  

O God, sluit U niet voor mij af. 

 

Een woord, een gebaar, 

een teken dat hoop geeft! 

 

Dat ik zó bedreigd word, 

dat men uit is op mijn dood, 

het moet U toch wat doen. 

 

Bekommer U om mij, 

wees ontvankelijk voor mij. 

laat mijn leven U lief zijn. 

 

Ik weet wie Gij zijt. 

Altijd weer een God 

die opbeurt en bevrijdt. 

 

Vlam in de nacht, 

berg van erbarming, 

zee van genade. 

 

God wonderbaarlijk, 

God onvergetelijk God. 

 

Om heil smeek ik U, 

een ongebroken bestaan, 

een hart waarmee ik U 

Onverdeeld kan loven.  

 

 

 

 



Luisteren naar lied 534: 2 

 

Hij die de lammen lopen liet,  

hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk:  

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

Lezing: Johannes 5: 1-13 (Frysk) 

 

Korte meditatie 

 

Stilte 

 

Muziek: Aria: He shall feed his flock 

uit: The Messiah van Georg Friedrich Hándel (1685-1759) 

 

Gebed en gesproken Onze Vader 

 

God wij bidden u voor de mens die ziek is. 

Een toekomst verloren, angst die verlamt, 

geduld dat pijnlijk op de proef wordt gesteld. 

Goede God, schenk genezing en doe weer opstaan. 

 

Wij bidden U voor onze maatschappij die ziek is. 

Grote verschillen tussen arm en rijk, 

discriminatie, zinloos geweld. 

Geen tolerantie voor elkaars eigenaardigheden. 

Goede God, schenk genezing en doe weer opstaan. 

 

Wij bidden U voor uw wereld die ziek is. 

Oorlogen die ontwrichten, 

gifschepen die hun lading dumpen. 

Hele volksstammen die worden afgeschreven, 

mensenrechten die worden vertrapt. 

Goede God, schenk genezing en doe weer opstaan. 

Zo bidden wij: Eeuwige, verhoor ons 

 

Bidden we met elkaar de woorden die Jezus ons leerde: 



 

Onze Vader, die in de hemelen zijt! 

Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede,  

gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van den boze. 

Want Uw is het Koninkrijk,  

en de kracht, en de heerlijkheid,  

in der eeuwigheid, amen. 

 

Luisteren naar ‘Nu het avond is’  

 

Nu het avond is, nu het avond is.  

Waak, Gij schepper, als wij slapen. 

 

In de duisternis, in de duisternis.  

Waak, Gij schepper, als wij slapen. 

 

U behoren wij, U behoren wij.  

Waak, Gij schepper, als wij slapen. 

 

Die ons hebt behoed, die ons hebt 

behoed.  

Waak, Gij schepper, als wij slapen. 

Zie toch naar ons om, zie toch naar 

ons om.  

Waak, Gij schepper, als wij slapen. 

 

Gij die liefde zijt, Gij die liefde zijt.  

Waak, Gij schepper, als wij slapen. 

 

Zegen ons vannacht, zegen ons 

vannacht.  

Waak, Gij schepper, als wij slapen. 

 

Zegenbede 

 

Wees genadig bij ons,  

hier en thuis. 

Laat ons onder uw bescherming rusten. 

Neem weg onze onrust en vermoeidheid 

opdat wij U morgenochtend 

opnieuw mogen prijzen. 

Amen 


