
 

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 31 maart ‘De gevangenen 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 103 (Hans Bouma) 

 

Geen god ben ik. 

Geen heilige. 

geen eeuwigheid in mij. 

 

Mens, 

mens van aarde en adem. 

 

Een naam 

die vervliegt in de wind.  

 

Geen god. Geen heilige. 

 

Mens zo aanvechtbaar, 

mens zo vervreemd. 

Mens hoe kort van duur. 

 

O als Híj er niet was – 

 

God die mij omvat, 

God die mij handhaaft, 

God die mij geneest! 

 

Mijn redding, mijn leven, 

mijn geluk is Hij. 

God die mij genadig is. 

 

Hemelhoog heb ik Hem. 

Eén en al lied ben ik. 

 

Wel kwetsbaar, wel mens. 

Maar onaantastbaar.  

 

 

  



Luisteren naar lied 368D 

 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U.  

 

Lezing: Johannes 18: 1-14 (Frysk) 

 

Korte meditatie 

 

Stilte 

 

Muziek: Jewish Town (Krakow Ghetto, winter 1941) 

Uit de film Schindler’s List van John Williams (geb. 1932) 

 

Gebed en gezongen Onze Vader 

 

We bidden u voor wie gevangen zit. 

De vrijheid ontnomen; op zichzelf teruggeworpen. 

Wat ook de oorzaak moge zijn, 

zo iemand maakt een hele zware tijd door 

en daarom bidden wij U: 

Trouwe God, verhoor ons. 

 

Wij bidden u voor wie gevangen zit vanwege zijn geloof, 

haar overtuiging, hun geweten. 

Voor wie gemarteld wordt en mishandeld. 

God we bidden u dat hun geest niet gebroken wordt, 

dat ze standhouden in hun overtuiging 

en dat bevrijding daagt. 

Zo bidden wij U: 

Trouwe God, verhoor ons.  

 

We bidden u voor wie gevangen zit in structuren 

die geen ruimte bieden, 

die geen leven mogelijk maken. 

Regels vanuit het geloof of vanuit de cultuur 

die hen niet toelaten om zichzelf te zijn, 

om uit te komen voor hun geaardheid 

of om haar vrouw zijn ten volle te beleven, 



of om hun cultuur en hun taal gestalte te mogen geven. 

Voor hen bidden wij U: 

Trouwe God, verhoor ons. 

 

We bidden u voor wie gevangen zitten in verslaving. 

Afhankelijk van middelen 

om zich beter te voelen 

maar wegvluchten uit de realiteit. 

Relaties die kapot gaan 

En onnoemelijk leed ontstaat. 

God, geef hen de moed 

om de vicieuze cirkel te doorbreken 

en te werken aan een andere toekomst. 

Zo bidden wij U: 

Trouwe God, verhoor ons. 

 

We bidden u voor wie gevangen zit in wanhoop, in angst. 

Geen moed meer voor het leven van alle dag, 

geen adem voor de volgende stap. 

God geef ruimte, geef levensmoed, 

geef levensvreugde aan ons allen. 

Zo bidden wij U: 

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 


