
 

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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Woensdag 24 maart ‘de hongerigen eten 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 111  

 

Halleluja. 

Ik tankje de Heare mei it hiele hert 

yn ’e rûnte fan ’e frommen en yn ’e 

gearkomste. 

Grut binne de dieden fan ’e Heare; 

dy’t dêr bliid mei binne, hawwe der 

ûnderfining fan. 

Ferheven en hearlik is syn dwaan 

en syn gerjochtichheid bestiet foar 

ivich. 

Mei syn wûnders hat Er namme 

makke; 

goedgeunstich en barmhertich is de 

Heare. 

Dy’t ûntsach foar Him hienen, hat Er 

iten jûn 

en altyd tinkt Er oan syn ferbûn. 

Hy hat it folk syn machtsdieden fiele 

litten, 

doe’t Er har it erfskip fan ’e 

heidenen joech. 

Wier en rjocht binne de wurken fan 

syn hannen, 

betroud binne al syn oarderingen, 

foar ivich en altyd steane se fêst, 

yn trou en oprjochtens moatte se 

dien wurde. 

Syn folk hat Er ferlossing beskikt, 

syn ferbûn har foar ivich oplein; 

syn namme is hillich en ûntsachlik. 
0Untsach foar de Heare is it begjin 

fan ’e wysheid 

en al wa’t dat hat, sjocht it goed. 

Syn lof sil ivich bestean. 

 



Luisteren naar lied 534: 3 

 

Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God.  

 

Lezing: Mattheüs 12: 1-8 

 

Korte meditatie 

 

Stilte 

 

Muziek: Make me a channel of your peace van Sebastian Temple (1928-1997) 

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

 

Gebed en gesproken Onze Vader 

 

Voor wie hongeren,  

bidden wij. 

Miljoenen mensen in deze wereld  

die niet genoeg te eten hebben, 

die hun kinderen niet voldoende  

te eten kunnen geven. 

Voor wie hun oogst zien mislukken, 

hun zee leeggevist, 

hun toekomst verloren. 

Voor wie hongeren bidden wij: 

Eeuwige verhoor ons. 

 

Voor wie hongeren naar gerechtigheid,  

bidden wij u. 

Zij die reikhalzend uitzien  

naar een nieuwe dag 

waarop hen recht wordt gedaan, 

waarop recht wordt gedaan  

aan kleine mensen in nood, 

en het onrecht aan de kaak wordt gesteld. 



Voor wie uitzien naar gerechtigheid,  

bidden wij:  

Eeuwige verhoor ons. 

 

Voor wie hongeren naar liefde,  

aandacht, nabijheid, bidden wij. 

Zovelen die, met hun ziel onder hun arm, 

deze donkere dagen door moeten komen. 

Zoveel mensen moederziel alleen 

in tehuizen, op straat,  

maar misschien ook gewoon  

in het huis van de buren. 

Voor mensen die uitzien  

naar aandacht bidden wij:  

Eeuwige verhoor ons. 

 

Bidden wij 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 

  



 

 

 

 

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) 

 


