
 

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. 

 

 

 

 

 

Vespers veertigdagentijd 2021 

Werken van barmhartigheid 

‘Ik ben er voor jou’ 
 



Woensdag 3 maart ‘De vreemdelingen herbergen’ 

 

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 146  

 

Halleluja. 

Lit al wat yn my is de Heare priizje, 

ik priizje de Heare myn libben lang, 

foar myn God wol ik psalmsjonge 

salang as ik der bin. 

Fertrou net op foarsten, 

net op minskebern, 

dêr’t gjin help fan komt. 

As de siken derút geane, 

wurdt er wer stof fan ’e ierde 

en is it dien mei syn foarnimmens. 

Gelokkich de man 

dy’t Jakobs God as helper hat, 

dy’t hopet op de Heare, syn God; 

God, dy’t himel en ierde makke hat, 

de see en al wat dêryn is. 

Dy’t trou bliuwt oant yn ivichheid, 

dy’t ferdrukten oan har rjocht helpt 

en de hongerigen brea jout. 

De Heare lit de gefangenen los, 

de Heare jout de blinen it gesicht, 

de Heare helpt de delbûgden 

oerein, 

de Heare hâldt it mei de 

rjochtfeardigen, 

de Heare beskermet de 

frjemdlingen, 

Hy hâldt de widdo en de wees op 

fuotten, 

mar de wei fan sûnders lit Er 

dearinne. 

De Heare is foar ivich kening, 

dyn God, Sion, fan âlder op âlder. 

Halleluja. 

 

 



Luisteren naar lied 368D 

 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U.  

 

Lezing: Lucas 10: 25-37  

 

Korte meditatie 

 

Stilte 

 

Muziek: Peace – Vrede van Paul Mealor (geb. 1975) 

Tekst: Franciscus van Assisi (1181-1226) staat achterop de liturgie 

 

Gebed en gesproken Onze Vader 

 

U willen we bidden, God, voor wie geen huis heeft, 

geen dak boven het hoofd, 

geen eigen plek om te wonen 

 

Voor wie ontheemd is in deze maatschappij 

voor wie geen plek is in onze herbergen, 

voor wie er niet bij hoort. 

Zo anders is, zo anders doet, dat hij geen aansluiting vindt 

 

Voor wie zich niet thuis voelt in onze maatschappij, 

omdat hele andere normen en waarden 

door hem worden gekoesterd, 

omdat hij zichzelf niet kan zijn onder ons, in ons midden. 

 

Voor wie zich ontheemd voelt, 

omdat zij nooit meer bij de voornaam wordt genoemd, 

geen liefde meer ontvangt. 

Voor alle ontheemden bidden wij 

Eeuwige, verhoor ons. 

 

Bidden we met elkaar het gebed dat 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 

 



 

 

 

 

Hear, meitsje fan my in ynstrumint fan jo frede. 

Lit my leafde bringe dêr’t haat is. 

Lit my ferjouwing bringe dêr’t  skuld is. 

Lit my ienheid bringe dêr’t twaspjalt is. 

Lit my wierheid bringe dêr’t dwaling is. 

Lit my leauwe bringe dêr’t twivel is. 

Lit my hoop bringe dêr’t wanhoop is. 

Lit my ljocht bringe dêr’t it tsjuster is. 

Lit my freugde bringe dêr’t fertriet is. 

 

Hear, lit my dernei stribje 

net dat ik treaste wurd, mar dat ik treast, 

net dat ik begrepen wurd, mar dat ik begryp, 

net dat ik leaf fûn wurd, mar dat ik leaf ha, 

 

Want wa’t jout, kriget, 

wa’t himsels ferjit, fynt, 

wa’t ferjout, sil ferjûn wurde, 

En wa’t stjert, sil wekker wurde om ivich te libjen. 

 

Taskreaun oan van Fransiskus van Assisi (1181-1226) 

 


