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Woord vooraf
Vorige jaar tijdens de Veertigdagentijd maakte Corona dat we in
quarantaine terechtkwamen. Quarantaine, dat woord komt van het
getal 40. Het verwijst naar de 40 dagen dat een schip in de tijd van de
pest voor de haven van Venetië moest liggen in verband met
besmettingsgevaar. We zijn een jaar verder en ook nu valt de
Veertigdagentijd heel symbolisch samen met de Corona-quarantainetijd.
Veertig is een bijzonder getal in de Bijbel. Denk aan de veertig jaar dat
het volk Israël in de woestijn verbleef. Niet zonder morren,
murmureren, zoals wij dat nu ook doen in onze ‘woestijntijd’. Of denk
aan Jezus die 40 dagen in de woestijn was. Vastend en biddend.
Vorig jaar ben ik midden in de Veertigdagentijd begonnen met radiouitzendingen samen met Radio Bloemendaal. Dagelijkse meditaties. De
meditaties kunt u nog steeds terugluisteren via Radio Bloemendaal of
via mijn website www.juupvanwerkhoven.nl. Maar in deze
veertigdagentijd doen we het anders. Geen dagelijkse meditatie, maar
elke woensdagavond een avondgebed. Met mooie muziek, poëzie,
teksten en gebeden en een korte overweging. Ook weer on-line, een
radio-uitzending via Radio Bloemendaal. We kijken al zoveel naar onze
schermen dat het luisteren (met de ogen dicht…) weldadig aanvoelt.
De uitzendingen zijn elke woensdag in de Veertigdagentijd om 19:30
uur rechtstreeks te beluisteren en daarna ook terug te beluisteren.
Misschien kunt u van tevoren een Bijbel en het liedboek klaarleggen en
een kaarsje of een lichtje aansteken?
We laten ons inspireren door de zeven werken van barmhartigheid: ‘Ik
ben er voor jou’. Een thema dat is aangereikt door Kerk in Actie. Kerk
in Actie zocht bij elk werk van barmhartigheid een passend project om
te ondersteunen. Wilt u iets bijdragen aan de projecten? Kijk op
www.Kerkinactie.nl/40dagentijd.
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Ik wens u namens iedereen die heeft meegewerkt aan deze
avondgebeden een goede Veertigdagentijd, een goede voorbereiding
op Pasen.
Met een hartelijke groet in verbondenheid,
Juup van Werkhoven-Romeijn
Meegewerkt hebben:
Carolien Oosterhof – coördinatie en “ik ben er voor jou’-teksten
Anouk Helmich en Pim van Doorn - “ik ben er voor jou’-teksten
Agnes van Bekkum-Blom – muziek
Agneta Markusse en Ineke Dercksen - zang
Sierlijke Kroon
Ds. Juup van Werkhoven-Romeijn - www.juupvanwerkhoven.nl

Bronnen
• Nieuwe Liedboek zingen en bidden voor huis en kerk (NLB)
• Dienstboek, een proeve
• CD Met hart en ziel - Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna
Rijken
• CD Luisterliedboek - 20 parels uit het Nieuwe Liedboek gezongen
door Elise Mannah
• www.rijksmuseum.nl/rijksstudio
• CD George WInston
• Muziek van Youtube
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Inleiding
Jezus noemt zes werken van barmhartigheid. We vinden ze in het
evangelie naar Mattheus:
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie
gaven mij te drinken. Ik was een 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.’ (Mat 25: 35,36)
Paus Innocentius II voegde er in het jaar 1207 een zevende werk aan
toe. Doden begraven, ontleend aan het Bijbelboek Tobit. In zijn tijd, de
middeleeuwen, waarde de pest rond. Het begraven van doden was
een gevaarlijk en dus barmhartig werk.
De zes of zeven werken van barmhartigheid zijn een inspiratiebron
geweest voor schrijvers en kunstenaars. Tolstoj bijvoorbeeld schreef er
een prachtig verhaal over, Papa Panov. Ze zijn vaak afgebeeld op
kerkramen, zoals op het mooie kerkraam uit 13e eeuw dat op de
voorkant van dit boekje staat. En op een bijzonder kunstwerk dat in
1504 werd gemaakt door een onbekende kunstenaar uit Alkmaar. We
noemen hem de meester van Alkmaar. Hij maakte zeven schilderingen
op hout. De panelen worden in een lijst gevat en komen nog datzelfde
jaar te hangen in de Sint Laurenskerk of Grote Kerk in Alkmaar. Sinds
1918 hangt het schilderij in het Rijksmuseum in Amsterdam.
In de tijd van de meester van Alkmaar konden veel kerkgangers niet
lezen. Het schilderij van de zeven werken van barmhartigheid was als
een plaatje bij de tekst. Net als de kerkramen. Ze nodigden de
kerkgangers uit om de zeven werken van barmhartigheid ook
daadwerkelijk te beoefenen.
U treft de mooie afbeeldingen van schilderijen van de meester van
Alkmaar aan in dit boekje. Op elke afbeelding ziet u Jezus tussen alle
mensen, als één van hen, als één van ons. Want: ‘Ik verzeker jullie:
alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ (Mat. 25,
36).
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Hongerigen te eten geven
Aswoensdag 17 februari 2021
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Inleiding – omroep radio Bloemendaal
Muziek - Living in the Country – George Winston
Welkom en opmaat
Openingstekst
Nu de avond valt,
Laat uw licht ons leiden!
In de lichtkring van uw liefde verzameld,
Laat uw Licht ons leiden!
Nu hier de avond valt
Zingt ons de stilte uw naam ter eer
∞ Stilte ∞
Laat uw licht ons leiden!
Psalmgebed
Psalm 62- berijmd
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenk u altijd weer
zijn heil, op Hem toch kunt gij bouwen.
Lied - 62b Mon ame se repose - Taizé
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Bijbel
Jesaja 58,6-9a
Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
7
Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
8
Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9
Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
6

Lucas 4, 1-4
Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en
geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar
hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en
toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. 3De
duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen
dan in een brood te veranderen.’ 4Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat
geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”
1-2

Lied - Lied 539 Jezus diep in de woestijn - Vocaal Theologen Ensemble
Woorden ter overweging
‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’ Mattheüs 25, 35
Orgelmuziek - Andante religioso uit Sonate Nr. 4 op. 65 Felix Mendelssohn
Bartholdy (1809 – 1847)
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Gedicht
Disgenoten
Het simpele gerei,
het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebeden –
Want de avond is nabij.
Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in ùw naam te zijn.
Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij – : ‘u zij vrede.’
gij Brood – gij Wijn – gij Vis.
Ida Gerhardt
Ik ben er voor jou
Wat doet onze gemeente?
Wat kunnen we zelf doen?
Of steun het project van Kerkinactie, Kijk op
www.Kerkinactie.nl/40dagentijd
Avondlied - Lied 244 Nu is de dag ten einde, vers 1, 2 en 3
Avondgebed
Heer wij danken U in dit avonduur
dat Gij ons hebt gegeven
om onder uw bescherming deze dag te beëindigen;
dat Gij ons kracht gegeven hebt tot onze arbeid
en ons draagt door uw barmhartigheid.
Wij bidden U, Heer,
doe tot zegen worden
al wat ons benauwt en bezwaart.
-9-

Zoals de vruchten van het veld rijpen
onder zonneschijn, wind en wolken,
laat ons zo rijp worden voor uw oogst.
Wij bidden U, hemelse Vader,
dat Gij de glans van uw aangezicht
wilt laten schijnen
over de mensen die wij liefhebben,
over de mensen, die wij moeilijk verdragen.
Van u zijn wij, in het licht en het donker der tijden.
Amen
Zegenbede
The Lord bless you and keep you – John Rutter
Cambridge Singers, City of London Sinfonia
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Dorstigen te drinken geven
Woensdag 24 februari 2021
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Inleiding – omroep radio Bloemendaal
Muziek - Living in the Country – George Winston
Welkom en opmaat
Openingstekst
Nu de avond valt,
Laat uw licht ons leiden!
In de lichtkring van uw liefde verzameld,
Laat uw Licht ons leiden!
Nu hier de avond valt
Zingt ons de stilte uw naam ter eer
∞ Stilte ∞

Laat uw licht ons leiden!
Drempelgebed
Heer, onze God,
Wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
Onze wil uw kracht,
Onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand
En reinig ons van ongerechtigheid.
∞ Stilte ∞

Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen
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Lied: Lied 296 Die de morgen ontbood
alleen het refrein - Vocaal Theologen Ensemble

Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
Zegen ons ook met uw licht.
Bijbel
Psalm 42, 2-6
Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.
3
Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en Gods gelaat aanschouwen?
4
Tranen zijn mijn brood,
bij dag en bij nacht,
want heel de dag hoor ik zeggen:
‘Waar is dan je God?’
5
Weemoed vervult mijn ziel
nu ik mij herinner hoe
ik meeliep in een dichte stoet
en optrok naar het huis van God –
een feestende menigte,
juichend en lovend.
6
Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
2
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Lied - Lied 895 De noche iremos / Wij gaan de nacht door - Taizé
Wij gaan de nacht door het duister,
op zoek naar het levend water.
Enkel de dorst zal ons licht zijn (2x)
Woorden ter overweging
‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’ Mattheüs 25, 35
Orgelmuziek - Air Samuel Wesley (1766 – 1837)
Gedicht
Mijn vader
Dag in dag uit nam hij het woord,
mijn vader. Gedragen en kalm
gaf hij zijn adem aan een psalm
zoals dat na de maaltijd hoort.
Ik wist: aan alles was gedacht,
het kwam wel goed. Geduldig bracht
hij ons naar de vertrouwde verte
met wuivend riet en struikgewas
en in dit waterlandschap werd de
waarheid een pad door het moeras,
een weg, veilig genoeg om er te
wandelen, zolang mijn vader las.
Harmen Wind

Ik ben er voor jou
Wat doet onze gemeente?
Wat kunnen we zelf doen.
Of steun het project van Kerkinactie, Kijk op
www.Kerkinactie.nl/40dagentijd
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Avondlied - Lied 253 De zon daalt in de zee - Elise Mannah
Avondgebed
Deze dag is tot een eind gekomen.
Over de aarde verspreidt zich het donker,
nu de zon in het westen is ondergegaan.
Alle dingen keren terug tot hun oorsprong.
Uit de veelheid hebben wij ons losgemaakt
om ons te keren tot onszelf,
ons te keren tot U,
die de bron van ons leven wilt zijn.
Wij brengen U wat in ons is:
gedachten en zorgen,
vragen en angsten,
vreugde, verlangen en dank.
Wil het raken met uw zuiverende nabijheid.
Alle dingen mogen komen en gaan in de stilte –
emoties en beelden, ze trekken ons voorbij.
En als het denken even is vertrokken,
opent in de leegte zich ons hart.
Dat het duister ons niet zal verschrikken,
zo bidden wij nu,
dat het een geleide mag worden
op de weg naar U toe:
uw beschermende aanwezigheid
als een engel om ons heen.
Geef Gij het uw beminden in de slaap,
Gij, die zegent met vrede.
Zegenbede
The Lord bless you and keep you – John Rutter
Cambridge Singers, City of London Sinfonia
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Vreemdelingen onderdak bieden
Woensdag 3 maart 2021
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Inleiding – omroep radio Bloemendaal
Muziek - Living in the Country – George Winston
Welkom en opmaat
Openingstekst
Nu de avond valt,
Laat uw licht ons leiden!
In de lichtkring van uw liefde verzameld,
Laat uw Licht ons leiden!
Nu hier de avond valt
Zingt ons de stilte uw naam ter eer
∞ Stilte ∞
Laat uw licht ons leiden!
Drempelgebed
Gij, die er voor ons zijt
en ons elkaar gegeven hebt
schep ons een hart
doorzichtig en zuiver
geef ons een geest
vast en moedig
dat wij voortgaan op de weg
die uw Zoon voor ons uitging
breng ons terecht, God.
breng ons weer thuis
en doe ons wonen in uw zegen
Amen
Lied - Lied 368d Houd mij in leven – Vocaal Theologen Ensemble
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Bijbel
Deuteronomium 10, 12-19
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt
dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat
u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient 13en zijn geboden en
wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. 14
De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de
aarde en alles wat daarop leeft, 15 heeft toch alleen voor úw
voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten,
uitgekozen! 16Besnijd daarom uw hart en wees niet langer
halsstarrig. 17 Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is
de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder
aanzien des persoons en is onomkoopbaar; 18hij verschaft weduwen en
wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen
van voedsel en kleding. 19Ook u moet vreemdelingen met liefde
behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.
12

Lied - Lied van Hagar – Stef Bos
Woorden ter overweging
‘Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op’ Mattheüs 25, 35
Orgelmuziek - Ach Gott und Herr BuxWV 177 - Dietrich Buxtehude
(1637-1707)

Gedicht
Je bent zo mooi anders
Je bent zo
mooi
anders
dan ik,
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natuurlijk
niet meer of
minder
maar
zo mooi
anders,
ik zou je
nooit
anders dan
anders willen.
Hans Andreus
Ik ben er voor jou
Wat doet onze gemeente?
Wat kunnen we zelf doen?
Of steun het project van Kerkinactie, Kijk op
www.Kerkinactie.nl/40dagentijd
Avondlied: Lied 246b De maan is opgekomen, vers 1, 2, 3 en 7
Avondgebed
Voor alle keren
Dat we onze deur gesloten hielden
geen aandacht hadden
vragen wij
geef ons een nieuwe kans God
voor alle keren
dat we iemand uitsluiten buiten onze kring plaatsen
vragen wij
doe ons opnieuw beginnen
geef ons een nieuwe kans,
God
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voor alle keren
dat onze woorden onherbergzaam zijn
hard, minachtend en veroordelend
vragen wij
geef ons een nieuw kans,
God
Voor alle keren
dat de vreemdeling in ons midden
gewond wordt door muren
van wantrouwen en vooroordelen,
vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen,
God
Gij, groter dan ons hart,
geef ons een nieuwe ruimte.
vernieuw ons hart,
doe ons open gaan voor elkaar
in uw naam
Marinus van den Berg
Zegenbede
The Lord bless you and keep you – John Rutter
Cambridge Singers, City of London Sinfonia
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Zieken bezoeken
Woensdag 10 maart 2021
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Inleiding – omroep radio Bloemendaal
Muziek - Living in the Country – George Winston
Welkom en opmaat
Openingstekst
Nu de avond valt,
laat uw licht ons leiden!
In de lichtkring van uw liefde verzameld,
Laat uw Licht ons leiden!
Nu hier de avond valt
Zingt ons de stilte uw naam ter eer
∞ Stilte ∞
Laat uw licht ons leiden!
Drempelgebed
Lieve God,
Onrustig is de wereld
Verward zijn wij
Wij zoeken rust bij u
Neem van ons weg de zorgen van ons hart
Neem van ons weg wat ons scheidt van u en van elkaar
Vergeef ons wat niet goed was
∞ Stilte ∞
Heer ontferm U. Amen.
Lied - Lied 158b Een schoot van ontferming is onze God – Vocaal
Theologen Ensemble
Bijbel
Mattheus 9, 35-38
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in
de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en
genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte zag,
voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos
35
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uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De
oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38Vraag dus de eigenaar
van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’
Johannes 5, 1-9
1
Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2In
Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in
het Hebreeuws Betzata heet. 3Daar lag een groot aantal zieken,
blinden, kreupelen en misvormden. 5Er was ook iemand bij die al
achtendertig jaar ziek was. 6Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij
al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ 7De zieke
antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij
erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij
in het water.’ 8Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9En meteen
werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.
Lied - Lied 1006 Onze Vader in de hemel - Elise Mannah
Woorden ter overweging
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij.’ Mattheüs 25, 36
Orgelmuziek - Enkele variaties over psalm 43 Klaas Bolt
Gedicht
Ziekenbezoek
Mijn vader had een lang uur
zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen.
Judith Herzberg
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(1927 – 1990)

Ik ben er voor jou
Wat doet onze gemeente?
Wat kunnen we zelf doen.
Of steun het project van Kerkinactie, Kijk op
www.Kerkinactie.nl/40dagentijd
Avondlied - Lied 257 Nu het avond is - projectkoor OAZE
Avondgebed
Als wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet
verlopen in de angst.
Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.
Amen.
Sytze de Vries
Liedboek p. 1372
Zegenbede
The Lord bless you and keep you – John Rutter
Cambridge Singers, City of London Sinfonia
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Naakten kleden
Woensdag 17 maart 2021
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Inleiding – omroep radio Bloemendaal
Muziek - Living in the Country – George Winston
Welkom en opmaat
Openingstekst
Nu de avond valt,
laat uw licht ons leiden!
In de lichtkring van uw liefde verzameld,
laat uw Licht ons leiden!
Nu hier de avond valt
zingt ons de stilte uw naam ter eer
∞ Stilte ∞
Laat uw licht ons leiden!
Drempelgebed
God,
Wij komen tot u
Nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen
Afstand houden zit niet in onze aard.
We willen juist dicht bij elkaar zijn.
Wij bidden u om verbondenheid,
In uw geest
Met elkaar.
Neem van ons weg wat niet goed was.
Vergeef ons
Geeft ons rust. Innerlijke rust.
Schenk ons het vertrouwen
dat we geborgen zijn in uw liefde.
Omhul ons als een mantel.
Amen
Lied - Lied 16b Behüte mich Gott - Taizé
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Bijbel
Mattheus 6, 25-33
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je
zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult
aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet
meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en
oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse
Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie
kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur
toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens
naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven
niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als
een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en
morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met
hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag
je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we
drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal
dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat
jullie dat alles nodig hebben. 33
25

Muziek - Befehl du deine Wegen - Mattheus passion.
Collegium Vocale Gent onder leiding van Philipp Herreweghe

Lied 904 vers 1
Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
dess, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann.

Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan
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Woorden ter overweging
‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ Mattheüs 25, 36
Orgelmuziek - Prélude (uit Prélude, fugue et variation) César Franck
(1822-1890)

Gedicht - Lied 221 vers 1 en 2
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Ik ben er voor jou
Wat doet onze gemeente?
Wat kunnen we zelf doen?
Of steun het project van Kerkinactie, Kijk op
www.Kerkinactie.nl/40dagentijd
Avondlied - Lied 248 De dag, door uwe gunst ontvangen
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Avondgebed
Heer, nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan
van ons af
en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen
over ons geopend zijn
wanneer wij de ogen sluiten
Klaas Holwerda NLB p. 566
Zegenbede
The Lord bless you and keep you – John Rutter
Cambridge Singers, City of London Sinfonia
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Gevangenen bezoeken
Woensdag 24 maart 2021
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Inleiding – omroep radio Bloemendaal
Muziek - Living in the Country – George Winston
Welkom en opmaat
Openingstekst
Nu de avond valt,
Laat uw licht ons leiden!
In de lichtkring van uw liefde verzameld,
Laat uw Licht ons leiden!
Nu hier de avond valt
Zingt ons de stilte uw naam ter eer
∞ Stilte ∞
Laat uw licht ons leiden!
Drempelgebed
God,
Gij die het licht geschapen hebt
en de duisternis hebt overwonnen;
wij danken U
dat Gij ons deze dag genadig hebt bewaard.
Wij vragen U:
reken ons niet aan wat wij verkeerd deden;
keer ons om naar U toe
en laat ons niet vallen uit uw hand.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde.
Amen
Lied - Lied 301k Kyrie eleison – Vocaal Theologen Ensemble
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Bijbel
Psalm 142
Een kunstig lied van David, een gebed toen hij in de spelonk was.
2
Luid roep ik tot de HEER,
luid smeek ik de HEER om hulp,
3
bij hem stort ik mijn hart uit,
bij hem klaag ik mijn nood.
4
Ik ben ten einde raad,
u kent de weg die ik moet volgen,
u weet dat op mijn pad
een strik verborgen ligt.
5
Ik kijk terzijde en zie
niemand die om mij geeft,
nergens een toevlucht voor mij,
niemand die hecht aan mijn leven.
6
Ik roep tot u, HEER:
‘U bent mijn schuilplaats,
al wat ik heb in het land van de levenden.’
7
Hoor mijn noodkreet,
ik ben uitgeput en moe,
verlos mij van mijn vervolgers,
zij zijn sterker dan ik.
8
Leid mij uit de beklemming,
dat ik uw naam mag loven
in de kring van de rechtvaardigen:
u hebt naar mij omgezien.
1

Hebreeën 13, 1-3
Houd de onderlinge liefde in stand 2 en houd de gastvrijheid in ere,
want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen
ontvangen. 3Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen
gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n
lichaam hebben als u.
1
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Lied - Lied 88a Nu lig ik wakker in de nacht - Elise Mannah
Woorden ter overweging
‘Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe’ Mattheüs 25, 36
Orgelmuziek - Adagio BWV 974 - Johann Sebastian Bach (1686 – 1750)
Allessandro Marcello
Gedicht
Verzoening
Geef ons de wil om door te gaan:
laat ons toch samen weer uw weg betreden
en onze woorden niet tot spijkers smeden
om daarmee and’ren aan het kruis te slaan.
Geef ons een oor dat kan verstaan:
soms houden woorden goede wil verborgen,
maar luist’rend met ons hart, kunnen wij zorgen
dat haast gesloten deuren opengaan.
Geef ons de moed om door de pijn
van onze misverstanden heen te kijken,
steeds trachtend om elkander te bereiken,
zodat wij samen weer uw mensen zijn.
Geef ons een glimp van het geduld
waarmee U generaties hebt zien falen.
Laat uw begrip en liefde nederdalen,
opdat uw geest elk mensenkind vervult.
Jacqueline Roelofs-van der Linden
Ik ben er voor jou
Wat doet onze gemeente?
Wat kunnen we zelf doen?
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Avondlied - Lied 261 Licht verlaat ons niet, vers 1, 2 en 3
Avondgebed
Zing zacht,
zing voor je uit.
Bezing de dingen
die goed voor jou zijn geweest.
Zing de zon en de regenwolk,
zing de namen van de bloemen,
ogentroost en ereprijs,
zing het water en de wijn
en zing het brood
zevenmaal.
Zing de namen van de mensen.
Zing moeder, vader, zus en broer,
goede buur en verre vriend.
Zing jezelf.
Zing jezelf in slaap.
En hoor de engel zingen..
Frans Cromphout
Liedboek p.577
Zegenbede
The Lord bless you and keep you – John Rutter
Cambridge Singers, City of London Sinfonia
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Doden begraven
Woensdag 31 maart 2021
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Inleiding – omroep radio Bloemendaal
Muziek - Living in the Country – George Winston
Welkom en opmaat
Openingstekst
Nu de avond valt,
Laat uw licht ons leiden!
In de lichtkring van uw liefde verzameld,
Laat uw Licht ons leiden!
Nu hier de avond valt
Zingt ons de stilte uw naam ter eer
∞ Stilte ∞
Laat uw licht ons leiden!
Drempelgebed
Niet om te oordelen
zijt Gij gekomen, God
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij zijn
∞ Stilte ∞
Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper
van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen.
Lied - Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ - Elise Mannah
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Bijbel
Tobit 2, 1b-7
Tijdens ons Pinksterfeest, het Wekenfeest, werd er voor mij een
feestmaal bereid. Toen ik aan tafel ging 2en de talrijke schotels zag die
voor me waren klaargezet, zei ik tegen Tobias: ‘Jongen, kijk eens of je
onder onze volksgenoten die hier in de stad als ballingen verblijven,
iemand vindt die niets heeft en die de Heer met heel zijn hart dient.
Neem hem mee om samen met mij deze maaltijd te gebruiken. Ik
begin niet voordat je terug bent.’ 3Tobias vertrok om te doen wat ik
hem gevraagd had, maar kwam alleen terug. ‘Vader!’ riep hij. ‘Wat is
er?’ vroeg ik. ‘Vader, er ligt iemand van ons volk vermoord op het
marktplein. Ze hebben hem gewurgd.’ 4Ik sprong onmiddellijk op, liet
de maaltijd staan zonder er ook maar iets van te hebben gegeten en
bracht de dode van het plein naar een van mijn bijgebouwen. Na
zonsondergang zou ik hem begraven. 5Thuis waste ik me en at ik in een
droevige stemming mijn maal. 6 Ik moest denken aan wat de profeet
Amos over Betel zei: ‘Jullie feesten zullen omslaan in rouw, jullie
liederen in klaagzangen.’ 7En ik huilde. Zodra het donker was
geworden, dolf ik een graf en begroef mijn volksgenoot.
Johannes 19, 38-42
Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit vrees voor
de Joden in het geheim een leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij
het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en
Josef nam het lichaam mee. 39 Nikodemus, die destijds ’s nachts naar
Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en
aloë bij zich, wel honderd litra. 40Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de
balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 41Dicht
bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was
een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. 42 Omdat het
voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden
ze Jezus daarin.
38
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Lied - Lied 556 Alles wat over ons geschreven is, vers 1 en 2
Woorden ter overweging
‘Zodra het donker was geworden, dolf ik een graf en begroef mijn
volksgenoot.’ Tobit 2, 7
Orgelmuziek - Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 Johann
Sebastian Bach (1685 – 1750)
Gedicht
Nu word ik nooit meer radeloos
Hij zal mij leiden langs grazige weiden
naar waat’ren der rust.
Nu word ik nooit meer radeloos,
ik voel het breed gedein: de dood,
die als zwart water onder kroos
mijn denken plooit, heimelijk en groot.
Over dit aad’mend oppervlak
heb ik maar licht en snel gelopen
fluist’rend: laat mij nog even leven.
Nu waait de wind de diepten open
onder mijn voeten groeit het wak
Ik hield van u, o groene weiden,
mijn eigen zwaarte laat mij glijden
tot waar de dood mijn vuren blust
in de oude wateren der rust.
M. Vasalis
Ik ben er voor jou
Wat doet onze gemeente?
Wat kunnen we zelf doen?
Of steun het project van Kerkinactie, Kijk op
www.Kerkinactie.nl/40dagentijd
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Avondlied - Lied 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Avondgebed
Nu wij de nacht in gaan,
beseffen wij hoezeer wij uw licht nodig hebben
en daarom bidden wij U:
maak ons open en ontvankelijk voor uw licht,
zodat het in ons kan binnenstromen;
verjaag alles wat ons leven donker maakt
en breng aan het licht
wat ons nog in de weg staat en verhindert
ons leven door U te laten bepalen.
Wij bidden U voor alle mensen
die opzien tegen het donker van de nacht,
voor hen die gebukt gaan onder zorgen
die ze niet durven loslaten,
voor hen die ernstig ziek zijn
en zich niet durven toevertrouwen aan de slaap,
omdat ze bang zijn voor de dood,
voor hen die lijden aan slapeloosheid,
voor hen die geen goede plek hebben om te slapen:
de daklozen en de zwervers,
veraf maar ook dichtbij.
Goede God,
bewaar ons allen deze nacht
en laat het licht over ons opgaan.
Avondlied - Lied 263 Wees Gij mijn toevlucht - Vocaal Theologen Ensemble
Zegenbede
Nu wij uiteengaan
bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige.
Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden.
The Lord bless you and keep you – John Rutter
Cambridge Singers, City of London Sinfonia
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De zeven werken van barmhartigheid
De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden, de
vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangene bezoeken,
de dode begraven: in zeven kwatrijnen met een coda.
Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.
Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.
Ik wilde iets terig doen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.
En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neme de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
er valt nog zoveel van elkaar te leren.
Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.
Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.
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En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
Wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.
En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
dat iemand zei, doe dit voor iedereen – doe het voor mij.
Menno van der Beek
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