Vespers veertigdagentijd 2021
Werken van barmhartigheid

‘Ik ben er voor jou’

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.

Woensdag 24 februari: ‘De dorstigen te drinken geven’
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 42 (Hans Bouma)
O vroeger!
Hoe ruimschoots liet Gij U vinden,
met z’n allen trokken we
zingend op naar uw huis!

En dan het ergste.
Dat gehoon: Die God van jou,
Waar is Hij toch?
Dag en nacht achtervolgt het mij.

Maar nu ik herken U niet meer.
Andere wereld, onbereikbaar.

O God, geef toch antwoord.
Waarom vergeet Gij mij,
doe ik er dan niet meer toe?

Reikhalzend zie ik naar U uit,
zal ik het nog beleven?

Maar ik houd U hoog.
Hoe dan ook,
Gij zijt mijn God.

Mijn ziel krimpt ineen,
ik sterf van dorst.

Geen dag, geen nacht
of Gij bekommert U om mij.

Luisteren naar lied 158B

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.
Lezing: Johannes 4: 1-15 (Frysk)
Korte meditatie
Stilte
Muziek: Air uit Suite voor orkest nr. 3, BWV 1068
van Johann Sebastian Bach (1675-1750)
Gebed en gezongen Onze Vader
Voor wie omkomen van de dorst, bidden wij,
De aarde en de mens uitgedroogd.
Vee dat sterft van gebrek.
Geen traan meer om te laten.
Voor wie dorstig uitzien naar gerechtigheid, bidden wij.
Voor wie dorsten naar hoop, naar leven, bidden wij.
Dat zij zich zullen laven aan de vreugde van nieuwe hoop,
een hand die naar hen reikt,
een oog dat hen werkelijk ziet,
de mond die geen kwaad meer spreekt over hen.
Dat zij zich gezien weten,
gehoord, gekend.

Dat zij zich kunnen laven aan uw woord, uw vrede, uw leven.
Dat er voor hen mensen zijn die uw woord doen,
getuigen zijn van uw vrede,
mensen, die leven naar uw wil.
Dat wij die mensen zijn.
Eeuwige, verhoor ons.
Luisteren we naar de gezongen woorden die Jezus ons leerde:
God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.
Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wij sykhelje ferromme.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wij misdiene,
sa't ek wij ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.
Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wij yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan'e kweade.
God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. 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.
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

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.

