
 

VESPER 

op woensdag 27 maart 2019 

in de Dorpskerk te Bloemendaal 

aanvang: 19.30 uur 

Liturgen: Bram Coops en  

Agnes van Bekkum 

Pianist: Agnes van Bekkum 

Thema: "Wees mens(je)!" 

Collecte bij de uitgang: Kerk in Actie - Rwanda 
 
 

STILTE VOOR DE VESPER A.U.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianomuziek: “The Feather” – Alan Silvestri 
 
Introïtus (de gemeente gaat staan) 
 

Kyriegebed 

 

Lezen: Psalm 25 (Bijbel in gewone taal) l = liturg; a = allen 
 

l:  1Heer, ik verlang naar u. 

a:  2Op u vertrouw ik, God. 

 Laat me niet alleen! 

 Zorg dat mijn vijanden me niet verslaan, 

 laat ze niet om me lachen. 
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l:  3U helpt mensen die op u vertrouwen, 

 maar u straft mensen die u niet trouw zijn. 

a:  4Heer, laat mij zien hoe ik moet leven, 

 wijs mij de goede weg. 

l:  5Leer me om trouw te zijn aan u, 

 zeg me wat ik moet doen. 

 Want u bent mijn God, u bent mijn redder. 

 Ik hoop op uw hulp, elke dag weer. 

a:  6U bent altijd goed geweest voor uw volk. 

 Wees dan nu ook goed voor mij. 

l:  7Toen ik jong was, heb ik veel verkeerd gedaan. 

 Heer, vergeet het! Denk daar niet meer aan. 

 U bent toch goed en trouw? 

a:  8De Heer is goed en eerlijk, 

 hij leert slechte mensen om goed te leven. 

l:  9Hij wijst ook de goede weg  

 aan mensen die op hem vertrouwen. 

 Hij zegt hun wat ze moeten doen. 

a:  10De Heer is altijd goed en trouw 

 voor mensen die hem gehoorzaam zijn. 

l:  11Ik weet hoe goed u bent, Heer. 

 Vergeef me mijn zonden, 

 hoe groot die ook zijn! 

a:  12De Heer wijst de goede weg 

 aan mensen die hem trouw zijn. 

 Hij zegt hun hoe ze moeten leven. 

l:  13Dan worden ze gelukkig, 

 en hun kinderen zullen in vrede leven. 

a:  14De Heer is dichtbij voor mensen die hem trouw zijn. 

 Hij geeft hun zijn wetten en regels. 

l:  15Heer, ik denk steeds aan u, 

 want u redt mij van mijn vijanden. 

a:  16Kom bij me en laat me uw liefde zien, 

 want ik ben ongelukkig en alleen. 

l:  17Ik word steeds banger, bevrijd me uit de ellende! 
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a:  18Zie hoe moeilijk ik het heb, 

 en vergeef me al mijn zonden. 

l:  19Zie hoeveel vijanden ik heb, 

 zie hoe ze mij haten en bedreigen. 

a:  20Bescherm mij en red mij! 

 Bij u zoek ik hulp, laat me niet alleen. 

l:  21Ik wil altijd goed en eerlijk leven, 

 en ik vertrouw op u. 

a: 22 God, bevrijd Israël, bevrijd uw volk uit alle gevaar. 

 

Zingen: Lied 25b Houd mij in leven… 

 

Schriftlezing: Mattheüs 25: 31-46 
31Jezus zei: ‘Als de Mensenzoon komt, zal het zo gaan: Hij komt met alle 

engelen uit de hemel. En hij zal als koning op zijn troon gaan zitten. 32Dan 

worden alle mensen van de wereld bij hem gebracht. Hij zal de mensen 

verdelen in twee groepen. Net zoals een herder zijn kudde verdeelt in schapen 

en bokken. 33De Mensenzoon zet de ene groep mensen aan zijn rechterkant en 

de andere groep mensen aan zijn linkerkant. 
34Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: ‘Kom, 

de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor 

jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping. 
35Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven 

jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in 

huis. 36Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten 

jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.’ 
37Dan zullen die goede mensen zeggen: ‘Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? 

Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven 

we u te drinken? 38Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis? 

Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? 39Wanneer was u ziek of 

gevangen, en kwamen wij naar u toe?’ 
40Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar mijn woorden: 

Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast 

mij staan, deed je iets goeds voor mij.’ 
41Daarna zal de Mensenzoon tegen de mensen aan zijn linkerkant zeggen: 

‘Jullie zullen worden gestraft. Ga weg, naar het eeuwige vuur dat bedoeld is 

voor de duivel en zijn dienaren. 42Want toen ik honger had, gaven jullie mij 

niet te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij niet te drinken.  
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43Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij niet in huis. Toen ik naakt 

was, gaven jullie mij geen kleren. Toen ik ziek was en toen ik gevangen was, 

hebben jullie mij niet opgezocht.’ 
44Dan zullen ook die mensen zeggen: ‘Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? 

Wanneer had u honger en gaven we u niet te eten? Wanneer had u dorst en 

gaven we u niet te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u 

niet in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u geen kleren? Wanneer was 

u ziek of gevangen, en hebben wij niet voor u gezorgd?’ 
45Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar mijn woorden: 

Elke keer dat jullie niets deden voor één van de gelovigen die hier naast mij 

staan, deed je niets voor mij.’ 
46Die mensen krijgen de eeuwige straf. Maar de goede mensen krijgen het 

eeuwige leven.’ 
     

Zingen: “Make me a channel of your peace 

 

‘Wees mensje!” 

 

Moment van Stilte 
(Op dit moment is er een langere stilte, als tegenwicht tegen alle onrust in en om ons heen). 

De stilte gaat over in de voorbeden, met gelegenheid zelf ook een kaars aan te steken onder het 

zingen van Lied 256: Blijf met uw genade bij ons… 
 

En bidden wij nu het gebed dat Jezus ons leerde: Onze Vader…. 

 

Slotlied (staande): Lied 536:  Componist Frits Mehrtens, dicher Willem Barnard 

Alles wat over ons geschreven staat… 

 

Zegenbede  

 
Pianomuziek: “Lullaby” – Javiere Navarette (arr. L. Venturini) 
  In stilte verlaten we de kerk 


