
 

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 maart ‘De naakten kleden’ 

 

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 22 (Hans Bouma) 

 

Iedereen wenst mij dood. 

En Gij o God – 

 

dag en nacht roep ik U, 

maar geen antwoord. 

 

Zo ken ik U niet, 

God van mijn volk zijt Gij toch, 

God die bevrijdt, 

 

waar zijt Gij toch, 

God zo ver God zo vreemd. 

 

Ooit kwam ik uit uw hand, 

van meet aan behoor ik U toe, 

 

maar onbewogen blijft Gij. 

Alsof ik niet meer voor U besta. 

 

Geen mens, ben ik meer, 

een wrak, een rillende ziel – 

 

God, mijn God, 

waarom hebt Gij mij verlaten? 

 

Maar anders zijt Gij, 

God zo nabij God zo vertrouwd, 

hoe verlossend antwoordt Gij! 

 

Samen met mijn volk zal ik U loven. 

En Gij, in opperste heiligheid 

zult Gij tronen op onze lofzang.  

 



 

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: Lucas 6: 27-35 (Frysk) 

 

Korte meditatie 

 

Stilte 

 

Muziek: Spiegel im Spiegel – Spiegel in de spiegel 

van Arvo Pärt (geb. 1935) 

 

Gebed en gezongen Onze Vader 

 

Barmhartige God, we bidden 

voor wie naakt en onbeschermd in deze wereld staan. 

Geen status hebben en daardoor speelbal zijn van de wet. 

Voor wie bedreigd worden en daardoor op de vlucht moeten slaan. 

Trouwe God, spreid uw vleugels over hen uit. 

 

Voor wie naakt en onbeschermd in deze wereld staan, 

omdat hun gezondheid hen ontglipt, 

hun geest verwaaid, 

hun psyche verward raakt. 

Trouwe God, spreid uw vleugels over hen uit. 

 

Voor wie naakt en onbeschermd in deze wereld staan 

omdat ze geen middelen hebben. 

Soms letterlijk geen geld om kleren te kopen, 

maar meestal geen middelen om mee te doen, 

er bij te horen. 



Buitengesloten door hun extreme armoede. 

Mensen, kinderen over de hele wereld, 

maar ook in ons welvarende landje. 

Trouwe God, spreid uw vleugels over hen uit en geef bescherming. 

Eeuwige, verhoor ons 

 

Luisteren we naar de gezongen woorden die Jezus ons leerde bidden: 

 

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. 

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 

 


